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załącznik nr 2 do regulaminu udzielania zamówień 

publicznych, których  wartość nie przekracza kwoty 
30.000  euro 

 

 

pieczęć zamawiającego 

Znak sprawy: ZO/14/Pdg/07/2017     Świdnik, 26 lipca 2017r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1..Zamawiający: 

 NABYWCA: Powiat Świdnicki w Świdniku Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida 

w Świdniku , ul. gen. L. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik, NIP 712-290-45-39 

ODBIORCA (PŁATNIK): Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku  

ul. gen. L. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik 

zaprasza do złożenia ofert na: 

2. Przedmiot zamówienia: sprzedaż i dostawa sprzętu AGD w ramach „zad. 5 - tworzenie 

warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w 

gospodarce” w projekcie „PRZEZ TRUDY DO GWIAZD” (Nr PLU.12.02.00-06-0198/16) 

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

według załączonego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1). 

2.1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) wartość 

zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro – nie stosuje się przepisów ustawy. Niniejsze 

postępowanie jest prowadzone zgodnie z „Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu 

wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego”. 

2.2.  Rodzaj zamówienia: dostawy. 

2.3. Kody CPV: 39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego. 

3. Termin realizacji zamówienia: wymagany termin realizacji zamówienia - do 10 dni 

od złożenia zamówienia.  Miejsce dostawy- siedziba zamawiającego: Zespół Szkół Nr 1 

im. C. K. Norwida w Świdniku, 21-040 Świdnik, ul. Gen. L. Okulickiego 13. 

4. Miejsce i termin złożenia oferty: 

 4.1. Termin złożenia ofert upływa 8 sierpnia 2017r. Za datę złożenia oferty uważa się datę 

wpływu oferty do Zamawiającego. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/elektryczny-sprzet-gospodarstwa-domowego-5013/
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 4.2. Oferty należy złożyć w sekretariacie szkoły (Zespół Szkól Nr1 im. C. K. Norwida 

w Świdniku, 21-040 Świdnik, ul. Gen. L. Okulickiego13, II piętro, godz. 7.30-15.30) lub 

skany oferty na adres e-mail: sekretarz@zsnorwid.swidnik.pl. 

 4.3.Termin otwarcia ofert: 9 sierpnia 2017r. godz. 14.00 

5. Warunki płatności: przelew z terminem płatności 14 dni od daty dostarczenia faktury wraz 

z zamówionym sprzętem. 

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Baraniak, tel. 81 751 23 94 lub 

email: sekretarz@zsnorwid.swidnik.pl 
 

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku 

polskim zgodnie z formularzem ofertowym - zał. nr 2 wraz z zał. nr 3 oraz innymi 

niezbędnymi dokumentami.  Zebrania przedofertowego Wykonawców nie przewiduje się.   

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia: 

 8.1. Warunkiem ubiegania się Wykonawcy o udzielenia zamówienia jest przedstawienie 

oferty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu 

ofertowym (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał 1). 

 8.2. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: ofertę wg  wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy; oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 

(Załącznik nr 3). 

 8.3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. 

 8.4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie 

składanych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów. 

 8.5. Cena musi obejmować wszystkie wymagane przepisami prawa obciążenia fiskalne. 

Cena oferty nie będzie podlegała waloryzacji. 

9. Kryteria oceny ofert: w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie 

kierował się następującymi kryteriami: cena 100% [Sposób oceny ofert: cena jako kryterium 

wymierne obliczane zostanie wg wzoru: WP = CN/COx R, gdzie: WP – Wartość punktowa: 

CN - najniższa proponowana cena brutto, CO - cena brutto oferty badanej, R – ranga (100); 

maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „cena” wynosi 100].  

 

10. Informacja na temat zakresu wykluczenia podmiotów powiązanych kapitałowo lub 

osobowo z Beneficjentem (oświadczenie – załącznik nr 3): 
10.1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

10.1.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

10.1.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 
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z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

10.1.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

10.1.4.  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

10.2.  Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy nie spełniający wymienionych w pkt 10.1. 

wymogów.  

11. Zamówienie zostanie złożone Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki 

realizacji zamówienia spełniającego warunki szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie złożenia zamówienia. 

12.  Ogólne warunki realizacji zamówienia: Zamówienie dotyczy projektu 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 

wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

Dyrektor 

Zespołu Szkół Nr 1 

im. C. K. Norwida w Świdniku 

Krzysztof Paweł Gałan 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik 2 - Formularz ofertowy 

Załącznik 3 -  Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 
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Załącznik nr 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Towar musi być fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 

2. Specyfikacja zamówienia – oferowany towar musi być zgodny, równoważny lub 

o wyższych parametrach technicznych określonych poniżej: 

3. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim oraz gwarancje 

jakości na przedmiot zamówienia.  2 – letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u 

Klienta (diagnoza i naprawa). Czas reakcji serwisu – do  5 dni roboczych.  

L.P. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Opis przedmiotu jednostka ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

1 

Lodówka (do 

przechowywania 

materiału 

badawczego) 

 

Położenie zamrażarki - na górze; 

czas utrzymania temperatury w 

przypadku braku zasilania 20 

godzin; sposób odszraniania 

(rozmrażania) chłodziarki- 

automatyczny; zmiana kierunku 

otwierania drzwi; klasa 

energetyczna -A++; pojemność 

użytkowa chłodziarki ok 160 

litrów; pojemność użytkowa 

zamrażarki - ok 38 litrów; 

poziom hałasu max 42 dB; półki 

wykonane ze „szkła 

bezpiecznego”;  instrukcja 

obsługi w języku polskim, 

gwarancja 24 miesiące 

szt 1 

 

2 

Kuchenka 

elektryczna 

 

Kuchnia elektryczna; klasa 

energetyczna A; napięcie 

zasilania 230V; moc 

przyłączeniowa max 8 kW; płyta 

grzewcza elektryczna; 4 pola 

ceramiczne;  wskaźnik ciepła 

resztkowego w płycie grzewczej. 

Piekarnik elektryczny, 

pojemność min 55 litrów; 

programator - elektroniczny; 

termoobieg; automatyczne 

wyłączenie, wyświetlacz 

elektroniczny. Gwarancja - 24 

miesiące 

szt 1 
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3 

Czajnik 

elektryczny 

 

Pojemność min. 1,5 litra; płaska 

grzałka płytowa; wykonanie - 

stal nierdzewna; filtr 

antyosadowy; wskaźnik poziomu 

wody; automatyczny wyłącznik 

po zagotowaniu wody, 

automatyczny wyłącznik przy 

zdejmowaniu z podstawy; 

zabezpieczenie przed 

włączeniem czajnika bez wody. 

szt 2 

 

4 

Blender ręczny 

 

Zasilanie sieciowe 230-240 V 

50/60 Hz; moc silnika 700 W; 

regulacja obrotów - 

mechaniczna-płynna; możliwość 

praca pulsacyjna; funkcja 

SpeedTouch; funkcja Turbo, 

możliwość pracy z nasadką do 

miksowania.  

szt 2 

 

5 

Lampka biurkowa 

 

Lampa na biurko z regulowanym 

ramieniem, maksymalna moc 

60W 

szt 5 

 

6 

Żarówki do 

lampki (jw.) 

 

O mocy 60W i gwincie 

dostosowanym do lampki – opis 

powyżej. 

szt 10 

 

7 

Podgrzewacz 

kuchenny 

 

Podgrzewacz do butelek wraz ze 

sterylizatorem i wyświetlaczem 

LCD; precyzyjne ustawienia 

temperatury; utrzymanie stałej 

temperatury zawartości; 

podtrzymywanie temperatury, 

zabezpieczenie przed 

przegrzaniem. 

szt 4 
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Załącznik nr 2 

Pieczęć firmowa wykonawcy 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  dotyczące sprzedaży i dostawy sprzętu AGD w ramach 
-  „zad. 5 - tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w 

gospodarce” w projekcie „PRZEZ TRUDY DO GWIAZD” (Nr PLU.12.02.00-06-0198/16) 

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

1. NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY 

a) firma:     _________________________________________________________ 

b) REGON: _________________________________________ 

c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 

_______, __________________________, ________________________, _______________ 

d) ulica, nr domu, nr lokalu: ______________________________________, ________, ____ 

e) internet: http:// __________________________ pl    e-mail: _________________@______ 

f) numer kierunkowy: __________ tel. ___________________ fax._____________________ 
 

2. Data sporządzenia oferty: _____________________________ 
 

3. W nawiązaniu do zapytania ofertowego oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał 1 do zapytania): 

Cena oferty netto /bez podatku VAT/:_________________________________ 

Należny podatek VAT: _____________________________________ 

Cena oferty brutto /z podatkiem VAT/:___________________________________________ 

(należy określić cyfrowo i słownie w PLN) 

Słownie: ___________________________________________________________________ 

Zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

 

L.P. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Uwagi Ilość 

Cena jednostkowa 

zł brutto 

Wartość 

zł brutto ogółem 

 1 3 4 5 6 

1 Lodówka (do 

przechowywania materiału 

badawczego) 
 1   

2 Kuchenka elektryczna  1   

3 Czajnik elektryczny  2   

4 Blender ręczny  2   

5 Lampka biurkowa  5   
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6 Żarówki do lampki (jw.)  10   

7 Podgrzewacz kuchenny 

 
 4   

RAZEM 
 

Razem  

4. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w okresie  do 10 dni od daty złożenia 

zamówienia. 

5.  Akceptujemy warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

6. Oświadczamy, że: 

 6.1. Czujemy się związani ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.  

 6.2. Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy 

do niego jakichkolwiek  zastrzeżeń,  

 6.3. Dostawy zrealizujemy transportem własnym i na swój koszt do siedziby 

Zamawiającego,  

 6.4. Oświadczamy, że realizacji przedmiotu zamówienia nie zamierzamy / 

zamierzamy (niepotrzebne skreślić) powierzyć Podwykonawcy w części: 

………………………………………………………………………………………… 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralna część ofert są: 

1/ Oświadczenie dotyczące braku powiązań. 

2/ _________________________________________________________________________ 

3/ _________________________________________________________________________ 

4/ _________________________________________________________________________ 

 

_____________________________                                         __________________________ 

  /miejscowość i data/                                                                          /podpis wykonawcy/ 
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Załącznik nr 3 

(dokładna nazwa z adresem lub pieczęć Wykonawcy )  

     ………………………………… 

         Miejscowość, data   

 

 

Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem 

projektu (Zamawiającym) 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż jako Wykonawca nie jestem powiązany/a osobowo lub 

kapitałowo z Beneficjentem projektu (Zamawiającym), czyli z: Zespołem Szkół Nr 1 

im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta 

(Zamawiającego) czynności związane z 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, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych. 

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 w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

 

Ponadto potwierdzam, iż Wykonawca nie pozostaje z Beneficjentem (Zamawiającym) 

w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co 

do bezstronności Beneficjenta (Zamawiającego) przy udzielaniu zamówienia. 

 

 

……….………………………………………. 

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych  

do reprezentowania wykonawcy) 
 

 

 


