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Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały 
w Sadownem 

ul. Kościuszki 72 
07-140 Sadowne 
Tel. 25 675 32 08 
Fax 25 675 32 08 

_____________________________________________________________ 
 

      Sadowne, dn. 16.12.2021 r. 
SPS.272.5.2021 
 
 

Zapytanie ofertowe 
Dostawa wyposażenia w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości – część I  pop”  

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 
Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem  
ul. Kościuszki 72 
07-140 Sadowne 
Telefon:  (25) 675 3208, fax: (25) 675 3208 
Strona: www.spsadowne.pl  
E-mail: sp_sadowne@poczta.onet.pl  
 
 
II. Tryb  
 
Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1. 
 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Szkoły Podstawowej  
wraz z montażem wyposażenia i szkoleniem użytkowników w ramach realizacji Rządowego 
programu  „Laboratoria Przyszłości – część I pop”. 
Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do niniejszego 
zapytania. 
 
Wskazanie przez zamawiającego znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
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konkretnego Wykonawcę, danych technicznych i opisów technologii, przeznaczonych  
do wbudowania w ramach prac wykonawczych, stanowią przykłady elementów, urządzeń  
i materiałów, jakie mogą być użyte przez Wykonawców przy realizacji zamówienia. Służą 
określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 
techniczno-użytkowych. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, 
że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego.  
W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz  
z jego opisem lub normami. 
 
 
IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 31.05.2022 r. 
 
 
V. Opis sposobu przygotowana oferty 
 
1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza 

ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  
2. Oferta i wszystkie załączniki powinny być sporządzone w języku polskim i napisane 

pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, 
nieścieralnym.  

3. Do formularza ofertowego należy załączyć kosztorys ofertowy zawierający nazwę 
urządzenia, ilość, cenę jednostkową oraz wartość, specyfikację urządzenia. 

 
 
VI. Miejsce oraz termin składania ofert 
 
1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie, należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. Szkoła 

Podstawowa im. bł. ks. E. Grzymały w Sadownem, ul. Kościuszki 72, 07-140 Sadowne, 
sekretariat szkoły lub przesłać na adres sp_sadowne@poczta.onet.pl nie później niż  
do dnia 23.12.2021 r. do godz. 1000. 

2. Na kopercie zewnętrznej / w tytule wiadomości e-mail należy zamieścić napis: 
„Laboratoria Przyszło ści – część I pop”.   

3. Oferty złożone po upływie terminu do składania ofert nie zostaną ocenione.  
 
 
VII. Kryteria wyboru oferty 
 
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert zakwalifikowanych jako 

nieodrzucone, zawierająca najkorzystniejszą cenę.  
2. Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej 

brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie.  
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3. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie 
koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez 
Zamawiającego. 

 
 
VIII. Opis wymagań stawianych Wykonawcy 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia, 
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
2.  Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu powyższych warunków. 
3. W celu potwierdzenia powyższych warunków, Wykonawca przystępujący do niniejszego 

postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3  
do Zapytania ofertowego. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia mogą spełniać w/w 
warunku udziału w postępowaniu łącznie. W takim przypadku Wykonawcy składają jedno, 
wspólne oświadczenie o spełnienia warunków. 

5. Oceny spełnienia w/w warunków Zamawiający dokona zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu. 

 
 
IX. Informacje na temat zakresu wykluczenia 
 
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec 

którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość. 
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia także Wykonawcę 

powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo. 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 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 5% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  
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w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie  
o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 

 
 
X. Dodatkowe informacje 
 
1. Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego programu  „Laboratoria Przyszłości”. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
3. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 
5. Protokół z wyboru ofert zostanie przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej  

do wszystkich Wykonawców, którzy złożą ofertę. 
6. Zamawiający przewiduje płatność z góry (w 2021 r.) za towar, który zostanie 

dostarczony w 2022 r. W umowie zawarte zostaną zapisy dotyczące kar  
za niedostarczenie towaru. 

5. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania: 
    Marek Konik              tel. 25 675 32 08             e-mail: marek.ko95@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) 
- formularz ofertowy (załącznik nr 2) 
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) 
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4) 
 


