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ZAPYTANIE OFERTOWE WG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI  

nr 2/ZO/EDUA/2017 

 
 

Nazwa zamówienia:  

Dostawa zestawów panelowych i demonstracyjnych, stanowiących doposażenie  

pracowni zawodowej w zawodzie technik pojazdów samochodowych   

w ramach realizacji projektu: „EduAkcja w technikach”,  

nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-007/16 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń 

reprezentowany przez: 

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128,  

87-162 Lubicz, w osobie Dyrektora mgr Zbigniewa Piotrowskiego, 

Tel.: 56/ 678-41-18; -25, -66 

e-mail:  projekty@zsgronowo.edu.pl 

(godziny pracy Zamawiającego : od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00) 

 

2. Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest dostawa zestawów panelowych i demonstracyjnych stanowiących 

doposażenie pracowni zawodowej w zawodzie technik pojazdów samochodowych w ramach 

realizacji projektu: „EduAkcja w technikach”, nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-007/16 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 

Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, zwanego dalej 

Projektem. 

 

3. Sposób udzielania zamówienia 

Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, 

określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020, w formie zapytania ofertowego umieszczonego na stronie 

internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz stronie internetowej 

Zamawiającego. 

 

4. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień 

CPV 38900000-4  Różne przyrządy do badań lub testowania 

 

5. Opis przedmiot zamówienia 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów panelowych i demonstracyjnych  

stanowiących doposażenie pracowni zawodowej w zawodzie technik pojazdów 

samochodowych w ramach realizacji projektu: „EduAkcja w technikach”. 
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Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: 

1) część nr I zamówienia: dostawa systemu sterowania silnikiem ZS, typu Common 

Rail – 1 zestaw; 

2) część nr II zamówienia: dostawa zestawu panelowego „Sensoryka systemów 

pojazdowych” – 1 zestaw, 

3) część nr III zamówienia: dostawa zestawu panelowego „Aktoryka systemów 

pojazdowych”– 1 zestaw.       

5.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do zapytania 

ofertowego, który stanowi integralną część zapytania ofertowego. 

5.3. Wszelkie użyte, (w załączniku nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), nazwy 

handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślające, 

wiążące dla wykonawcy. Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych, co do 

ich jakości i docelowego przeznaczenia, wymiarów oraz spełnienia funkcji i walorów 

użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią minimalne 

parametry produktu wskazanego z nazwy handlowej. W przypadku zaoferowania 

produktów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty 

ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne, a także 

wizualizacje bądź fotografie.  

5.4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na dostarczony przedmiot 

zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Rzeczywisty okres gwarancji jakości  

(nie krótszy niż 24 miesiące ) zostanie ustalony na podstawie zobowiązania Wykonawcy, 

zawartego w ofercie.  

5.5. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest po dostawie przedmiotu 

zamówienia do siedziby Zamawiającego do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego  

w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. 

 

6. Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych, tj. na jedną lub na więcej, 

wybranych przez Wykonawcę, części zamówienia opisanych w pkt 5 Zapytania ofertowego.  

 

7. Termin związania ofertą 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

8. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie należy zrealizować w jednorazowej dostawie w terminie do 2 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy, do siedziby Zamawiającego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz. 

 

9. Informacje o wykluczeniu 

9.1. Z niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy 

powiązani są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi  

do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi  

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez: 

1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
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3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

9.2. Ponadto z postępowania wyklucza się Wykonawców: 

1) w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; 

2) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania. 

 

10. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu 

dokonywania oceny ich spełnienia 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.  

 

11. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego 

kryterium oceny ofert 

11.1 Oferty Wykonawców będą oceniane według następujących kryteriów:  

1)  cena oferty    70% 

2)  okres gwarancji  30% 

 
Ocena ofert w zakresie przedstawionych powyższej kryteriów zostanie dokonana zgodnie 

z następującymi zasadami, odrębnie dla każdej z części zamówienia: 

 
1) w zakresie kryterium nr 1 – cena oferty - punkty C1  zostaną ustalone wg wzoru: 

 

najniższa cena oferty spośród wszystkich rozpatrywanych ofert 

C1= --------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt  x 70% 

 cena oferty badanej 

 

Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

2) w  zakresie kryterium nr 2 – okres gwarancji - punkty C2 zostaną przyznane wg zasady:  

Okres udzielonej gwarancji  Liczba punktów 

24 miesiące 0 pkt 

36 miesięcy 15 pkt  

48 miesięcy i więcej  30 pkt 

  

3) ostateczna ocena oferty ( C ) zostanie ustalona według wzoru: 

C = C1 + C2 

 

11.2. Przyznanie punktów w kryterium nr 2 nastąpi na podstawie informacji zawartych  

w Formularzu ofertowym (załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego). 

11.3. W każdej części zamówienia za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która 

uzyska największą ilość punktów spośród ofert nieodrzuconych. Ocena oferty wyrażona 

jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

11.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie 

wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym i który otrzyma największą 

liczbę punktów, odrębnie dla każdej z części zamówienia. 
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12. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

12.1 Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór 

określony został w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.  

12.2. Do oferty należy złączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

z Zamawiającym przy wykorzystaniu wzoru określonego w załączniku nr 3  

do Zapytania ofertowego. 

12.3. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych w stosunku 

do opisanych w Zapytaniu ofertowym, Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści 

złożonej oferty ich równoważność, załączając stosowne opisy techniczne  

i funkcjonalne, a także wizualizacje bądź fotografie. 

12.4. Oferta oraz oświadczenie o braku powiązań osobowych i  kapitałowych 

z Zamawiającym musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione  

do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty lub oświadczenia 

przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale  

lub kopii poświadczonej przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy. 

12.5. Oferta winna zawierać cenę netto, stawkę i wartość podatku VAT, cenę brutto 

obejmującą zamówienie, odrębnie dla każdej z części, podając ją cyfrowo i słownie. 

Cena oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

12.6. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty i opłaty związane  

z realizacją zamówienia.  

 

13. Miejsce  i termin składania ofert  

Ofertę należy złożyć do dnia 10 kwietnia 2017r. (decyduje data wpływu  

do Zamawiającego) w następujący sposób: 

1) w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół, Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Gronowie (pokój 205) w godzinach pracy Zamawiającego  

od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 lub przesłana pocztą kurierską albo  

za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe w godzinach pracy 

Zamawiającego na adres: 

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie 

Gronowo 128, 87-162 Lubicz, 

przy czym zaleca się, aby oferta pisemna złożona była w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„Dostawa zestawów panelowych i demonstracyjnych”  

lub  

2) zeskanowana pocztą elektroniczną na adres: projekty@zsgronowo.edu.pl, przy czym  

w temacie wiadomości należy wpisać: „Dostawa zestawów panelowych  

i demonstracyjnych” 

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.  

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 
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14. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania  

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania w następujących przypadkach: 

1) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca  

w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 

nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza 

niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie; 

3) zmiana stosunków umowy będzie miała charakter nadzwyczajny, obiektywny, niezależny 

od stron umowy (np.: różnego rodzaju klęski żywiołowe, strajk generalny). 

Zmiany umowy wymagać będą formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

15. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami 

Anita Murawska - Czapla – Koordynator szkolny 

tel.: 600685813 

e-mail: projekty@zsgronowo.edu.pl 

  

16. Dodatkowe  informacje 

16.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących  treści złożonej oferty. 

16.2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie niekompletna ( np. nie zawiera wszystkich 

wymaganych Zapytaniem dokumentów lub dokumenty te zawierają błędy) lub jej treść 

nie będzie odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego.  

16.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia uzupełniających zamówień na dodatkowe 

dostawy, polegających na zwiększeniu bieżącej dostawy.  

16.4.. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

 

17.  Załączniki:  

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych, 

Załącznik nr 4 – wzór umowy. 

  

 

 


