
 

Projekt „Mam zawód – mam pracę. Doskonalenie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów ZSCKR 
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w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

       Gołotczyzna, 25.09.2017 

Nr: 2/2017/RPO 

Na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych, na potrzeby projektu pn. „Mam zawód – mam 

pracę. Doskonalenie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów ZSCKR w Gołotczyźnie gwarancją sukcesu na 

rynku pracy", nr RPMA.10.01.01-14-7339/16. 

 

realizowanego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” 
Działania 10.1Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
 

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS 

na lata 2014-2020  

 

Informacje ogólne 

Zamawiający:  

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie 
ul. Ciechanowska 18b 
06-430 Sońsk 
 

Data publikacji: 26.09.2017 

Termin składania oferty: 04.10.2017 

W związku z realizacją projektu „Mam zawód – mam pracę. Doskonalenie kompetencji zawodowych i 

kluczowych uczniów ZSCKR w Gołotczyźnie gwarancją sukcesu na rynku pracy” przez ZS CKR w Gołotczyźnie w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z 

prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych. 

 

Tryb udzielenia zamówienia  

Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto lecz poniżej 30 tys euro udzielone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579) zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

Zamawiający tj. ZS CKR w Gołotczyźnie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie 

jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bratne.republika.ploraz na stronie  

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego 

postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 

Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Poddziałanie 10.1.1 

 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane: nazwy producenta, nazwy własne, 

znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, 

które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy 

materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze 

od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem 

innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub 

pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że 

zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych 

http://www.bratne.republika.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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w niniejszym zapytaniu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar 

udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na 

składającym ofertę. 

Opis przedmiotu zamówienia publicznego  

 

Nazwa zamówienia: 

Na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych, na potrzeby projektu pn. „Mam zawód – mam 

pracę. Doskonalenie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów ZSCKR w Gołotczyźnie gwarancją sukcesu na 

rynku pracy", nr RPMA.10.01.01-14-7339/16. 

 

W skład zamówienia wchodzą: 

A- Mikrofony nagłowne – 2 szt. 
B- Aparat fotograficzny – 1 szt. 
C- Komputery - 18 szt. 
D- Pendrive’y – 144 szt. 
E- Laptopy – 2 szt. 
F- Tablica interaktywna – 1  szt.  

 

Termin dostawy – wrzesień / październik 2017 r. 

Miejsce dostawy – ZS CKR w Gołotczyźnie 

 

Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV30200000-1 Urządzenia 

komputerowe, 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy. 

 

 

Szczegółowy opis zamówienia: 
 

A. Mikrofony nagłowne bezprzewodowe z nadajnikami i odbiornikiem – 2 szt. o parametrach 
nie gorszych niż: 
 

Pasmo przenoszenia 60 - 20000 Hz 

Czułość 5 mV/Pa (-46 dBV)  

Maksymalna dynamika SPL 130 / 132 dB (dla 1 / 3 % THD) 

Równoważny poziom szumów 31 dB-A 

Stosunek sygnał / szum 63 dB 

Impedancja <= 200 Ohm 

Gwarancja 24 m-ce 

 

B. Aparat fotograficzny – 1 szt. o parametrach nie gorszych niż 
 

Typ - Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa lub równoważny 

Rozdzielczość - 24,2 mln pikseli 

Matryca - 23,5 x 15,6 mm 

Całkowita liczba pikseli24,78 mln 

Zapis danych - Karty pamięci SD (Secure Digital) oraz SDHC i SDXC 
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Wielkość obrazu (w pikselach) - 6000 x 4000 (duże). 4496 x 3000 (średnie). 2992 x 2000 (małe) 

Minimalny czas naświetlania 1/4000 s 

Maksymalny czas naświetlania 30 s 

Gwarancja – 24 m-ce 

W zestawie obiektyw 18 – 55 mm 

W zestawie obiektyw 70 – 300 mm 

Torba na aparat 

 

 

C. Komputery All in One– 18 szt. o parametrach nie gorszych niż: 
 

z przekątną ekranu min. 21'' 

o parametrach: rozdzielczość 1920 x 1080 

z karta graficzną zintegrowaną,  

klawiaturą i myszką  

ilość pamięci RAM  8 GB 

Procesor musi wykazać wyniki testów Pass Mark CPU Mark High End CPU’s co najmniej na poziomie 

4800 pkt (testy z września 2017r.) Strona: cpubenchmark.net 

Taktowanie procesora w przedziale - 3,2 – 3,8 GHz 

pojemność dysku twardego min. 1 TB 

napęd optyczny • DVD+/-RW 

gwarancja 12 miesięcy 

Wejścia/wyjścia: HDMI, VGA, 3 porty USB 2.0; wyjście słuchawkowe stereo, wejście mikrofonu stereo, 

czytnik kart pamięci SD/MMC 

Wbudowana kamera  

zainstalowany system operacyjny kompatybilny z systemami operacyjnymi komputerów pracujących 

w ZS CKR w Gołotczyźnie. 

W ZS CKR wszystkie komputery pracują na systemie operacyjnym MS Windows. 

 

D. Pendrive’y – 144 szt. o nie gorszych parametrach niż 
Pamięć – 32 GB 

Zgodność USB:  3.0 

Gwarancja – 12 m-cy 

 

E. Laptopy – 2 szt. o nie gorszych parametrach niż 
Gwarancja 3 lata NBD,  

przekątna ekranu LCD 15.6 cali  

Nominalna rozdzielczość LCD 1920 x 1080 pikseli,  

Procesor musi wykazać wyniki testów Pass Mark CPU Mark High End CPU’s co najmniej na poziomie 

4600 pkt (testy z września 2017r.) Strona: cpubenchmark.net 

Częstotliwość procesora w przedziale – 2,5 – 3,1 GHz 

wielkość pamięci RAM 8 GB, pamięć RAM rozszerzalna do 16 GB,  

pojemność dysku min. 240 GB SSD 

napęd optyczny DVD+/-RW DL 

pamięć karty graficznej 2048 MB 

zainstalowany system operacyjny kompatybilny z systemami operacyjnymi komputerów pracujących 

w ZS CKR w Gołotczyźnie. 
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W ZS CKR wszystkie komputery pracują na systemie operacyjnym MS Windows. 

 

F. Tablica interaktywna z zestawem multimedialnym– 1 szt. o nie gorszych parametrach niż 
 

tablica interaktywna (ok. 84"),  

głośniki,  

projektor krótkoogniskowy : 

Rozdzielczość natywna: (1024x768) 

- Kontrast: 15000:1 

- Lampa : 4000 godzin 

- Jasność: 3300 ANSI Lumenów  

uchwyt ścienny do projektora 

Gwarancja 24 m-ce 

 

Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę na sprzęt komputerowy i urządzenia multimedialnego 

nie może być krótszy niż gwarancja producenta.  

 

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania  

 

Wykonawca zostanie wykluczony z rozpoznania, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym  a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

 pozostawaniu 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.  

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w w/w zakresie Wykonawca składa oświadczenie stanowiące 

Załącznik nr 1 do zaproszenia oraz oświadczenie, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia  publicznego oraz że spełnia warunek dotyczący: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności 

technicznej lub zawodowej.  

Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert dokumentów i 

oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia.  

Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, Zamawiający dokona biorąc pod uwagę 

złożone dokumenty i oświadczenia 

Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert dokumentów i 

oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia.  

Warunki wykluczające z udziału w rozpoznaniu 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach niespełnienia opisanych 
warunków. 



 

Projekt „Mam zawód – mam pracę. Doskonalenie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów ZSCKR 
W Gołotczyźnie gwarancją sukcesu na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w 

postępowaniu. 

a) Formularz oferty w załączniku nr 1 Formularz oferty. 

b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - 

załącznik nr 2. 

 

Kryteria oceny oferty Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny oferty 

 
Zamawiający określił dwa kryteria oceny ofert: cenę oraz szybkość reakcji serwisu na zgłoszenie awarii. 

 Cena:  - max. 60 pkt.  
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania ceny oferty najkorzystniejszej (Cmin) z ceną podaną w 
ofercie rozpatrywanej (Cof), tj: 

C = Cmin. / Cof. x 60 pkt 
W ramach niniejszego kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 
 

 Szybkość reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: - max. 40pkt.  
Kryterium Szybkość reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (S) będzie oceniane w wyniku porównania szybkości reakcji 
oferty najkorzystniejszej (Smin) z szybkością reakcji podaną w ofercie rozpatrywanej (Sof), tj: 

S = Smin. / Sof. x 40 pkt 
W ramach niniejszego kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów. 
Zamawiający jako szybkość reakcji serwisu na zgłoszenie awarii rozumie czas potrzebny od momentu zgłoszenia 
awarii do chwili pojawienia się serwisu w miejscu użytkowania sprzętu tj. w ZS CKR w Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 
18b, 06-430 Sońsk. 
Czas szybkości reakcji serwisu na zgłoszenie należy podać w godzinach. 
Serwis rozumiany jako darmowa naprawa w okresie trwania gwarancji. 

 
1.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się 
z wybranymi Wykonawcą w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 
2. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków Zamówienia. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 
4. Zamawiający w trakcie oceny ofert ma możliwość weryfikacji spełnienia warunków zastrzeżonych w niniejszym 
zapytaniu poprzez żądanie dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. 
5. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na Zamawiający 
udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym 
zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, podpisując umowę. 
 
Udział podwykonawców: Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.  

 
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bądź podjęcia negocjacji w 
przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację dostawy.  
 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty  

 

Cena - max 60 pkt  

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: liczba punktów = (Cmin/Cof) x 60 punktów, 

gdzie Cmin – najniższa cena spośród ofert, a Cof – cena podana w ofercie.  



 

Projekt „Mam zawód – mam pracę. Doskonalenie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów ZSCKR 
W Gołotczyźnie gwarancją sukcesu na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Szybkość reakcji serwisu na zgłoszenie awarii 40 pkt  

Punkty za kryterium „szybkość reakcji zamówienia” zostaną obliczone wg następującego wzoru: liczba punktów = 

(Smin/Sof) x 40 punktów, gdzie Smin – najniższa szybkość reakcji spośród ofert (w godzinach), a Sof – szybkość 

podana w ofercie (w godzinach).  

 

 

Termin składania ofert Sposób przygotowania i złożenia oferty  

 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

2. Oferta musi zawierać:  

• Wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego  

• Doświadczenie Wykonawcy– zgodnie z załącznikiem nr 2  

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do 

oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych 
załączonych do oferty dokumentów). 

3. Podpisaną ofertę wraz z ww. załącznikami należy dostarczyć do Biuro Projektu –Budynek Szkoły ZS CKR w 
Gołotczyźnie ul. Ciechanowska 18B, 06-430 Sońsk lub listem poleconym/kurierem do dnia 04.10.2017 r. do 
godziny 16.00. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego (nie np. data nadania, data stempla 
pocztowego). Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.  

4. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.  

5. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: l.danielak@e-bratne.pl 

6. Dostawa zamówienia: w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy.  

7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej 
propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 
9. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa to pełnomocnictwo to musi  

w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać 
dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

10. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę.  

11. Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie zawierającej  oznaczenie 
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12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być 
udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: ”Informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone do oferty. 

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

 

Określenie warunków zmian umowy  

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

a. zmiana terminu przewidzianego na rozpoczęcie lub zakończenie dostawy,  

b. zmiany spowodowane: 

- siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym,  

- zmianą obowiązującej stawki podatku VAT, 

- zmianą unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację 

umowy - zmianami formalno-organizacyjnymi. 

Przewidziane wyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, 

a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy 

jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej umowy.  

Zgodnie z pkt 15 Rozdziału 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na 

lata 2014-2020 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu 

zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z 

Wykonawca umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku 

nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.  

 

Postanowienia dodatkowe i końcowe  

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia.  

Nazwa i adres Wykonawcy 

(ewentualnie pieczęć) 

 

Biuro Projektu  

Budynek ZS CKR w Gołotczyźnie 

ul. Ciechanowska 18b 

06-430 Sońsk 

     Oferta na: 

„dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Mam 

zawód – mam pracę. Doskonalenie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów ZSCKR w 

Gołotczyźnie gwarancją sukcesu na rynku pracy” 

 

                                            Nie otwierać do dnia 04.10.2017r. 



 

Projekt „Mam zawód – mam pracę. Doskonalenie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów ZSCKR 
W Gołotczyźnie gwarancją sukcesu na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

2. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną dostawę na podstawie faktury wystawionego przez Wykonawcę.  

3. Zapłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni po otrzymaniu poprawnie wystawionego rachunku/faktury.  

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 

wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z 

przygotowaniem i złożeniem oferty.  

5. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę. Doskonalenie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów 

ZSCKR w Gołotczyźnie gwarancją sukcesu na rynku pracy”” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

6. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia innych działań wynikających z wymogów 

realizacji dostawy na rzecz projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w tym w szczególności: umożliwienie Zamawiającemu i innym uposażonym instytucjom 

wglądu do dokumentów związanych z realizacją dostawy w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych.  

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  

8. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.  

9. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.  

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu:  

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieni warunków udziału w postępowaniu  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt „Mam zawód – mam pracę. Doskonalenie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów ZSCKR 
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w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy  

............................................................  

............................................................  

............................................................  
(Nazwa i adres Wykonawcy)  
REGON ...............................................  
NIP........................................................  
tel./fax ……………………..…………… 
e-mail ………………………..…….……... 

Zamawiający:  
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie 
Adres do korespondencji:  
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie 
ul. Ciechanowska 18b, 06-430 Sońsk   
 

W nawiązaniu do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym, oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia 
opisanego w ogłoszonym zapytaniu za wynagrodzeniem w wysokości:   
 
Oferta  
 

Przedmiot 
zamówienia 

Ilość sztuk 

Cena 
jednostkowa 

netto (zł) 

Ogółem netto 
(zł) 

VAT (zł) Wartość  
zamówienia brutto 

(zł) zł [4+5] 

1 2 3 4 5 6 

Mikrofon nagłowny 

2 

 

 

 

 

Aparat fotograficzny  
1 

   

 

Komputer  
18 

   

 

Pendrive  
144 

   

 

Laptop 
2 

   

 

Tablica interaktywna 
1 

   

 

   
WARTOŚĆ SŁOWNIE ZŁOTYCH:  
…..……………………………………………………...………................................................................................................  
…................................................................................................................................................................zł  

 

 

Szybkość reakcji serwisu na zgłoszenie awarii …………………………. ( należy podać w godzinach). 
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Oświadczenia Wykonawcy:  

Składając ofertę na świadczenie dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych na potrzeby Projektu 

„Mam zawód – mam pracę. Doskonalenie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów ZSCKR w Gołotczyźnie 

gwarancją sukcesu na rynku pracy”, realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020.  

1) Oświadczam/y, że reprezentowany przez nas podmiot zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuję 
się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.  

2) Oświadczam/y,  iż zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie 

wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.  

3) Oświadczam/y, że reprezentowany przez nas podmiot spełnia wszystkie wymagania postawione przez 
Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu.  

4) Oświadczam/y,  że reprezentowany przez nas podmiot będzie związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 

terminu składania ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy.  

5) Oświadczam/y,  iż podane przeze nas dane są zgodne z prawdą i znane  są nam sankcje wynikające z art. 233 par. 

1 kodeksu karnego.  

6) Oświadczam/y,  że pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym i ZS CKR w Gołotczyźnie nie istnieją wzajemne 

powiązania osobowe lub kapitałowe, wykluczające udział w niniejszym postępowaniu. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 
szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  

e) w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

 

 

……………………………………………………………      ………………………………………………………………… 
Miejscowość, data                            Podpis Wykonawcy  
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Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy 

 

 
................................................ 
       (pieczęć wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Składając ofertę w zapytanie ofertowym na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych w ramach 

projektu „Mam zawód – mam pracę. Doskonalenie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów ZSCKR w 

Gołotczyźnie gwarancją sukcesu na rynku pracy” 

 

oświadczam/my, że” 

- nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

-spełniam/my warunek dotyczący: 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów,  

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
3. zdolności technicznej lub zawodowej.  

 
 
 

…………………………………….      ………………………………………. 
           Miejscowość, data                                                             Czytelny podpis Wykonawcy 
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