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ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 49 zOddzialami Integracyjnymi im. Stefana Kardynala
Wyszyriskiego - Prymasa Tysi4clecia w Bialymstoku zaprasza do skladania ofert na

Dostawg wyposa2enia w ramach inicjatywy Laboratoria PrzyszloSci do Szkoty
Podstawowej Nr 49 z Oddzialami Integracyjnymi im. Stefana Kardynala Wyszyrfiskiego

- Prymasa Tysi4clecia w Bialymstoku

r. ZAMAWTAJACY

Szkola Podstawowa Nr 49 z Oddzialami Integracyjnymi im. Stefana Kardynala Wyszyf,skiego
- Prymasa Tysiqclecia w Bialymstoku
Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 32,15-661Bialystok
tel.: 85 6617471
NIP:5422584049
REGON:050668207

II. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zam6wienia jest dostawa, montu2linstalacjawyposazenia i pomocy
dydaktycznych w ramach inicj atywy Laboratoria przyszlosci

Dostarczone pomoce musz4 by(, fabrycznie nowe, wolne od wad, kompletne, wysokiejjakoSci, zapakowane w oryginalne opako*uri., nie nosz4ce Slad6w uzytkowania, demontazu
lub wymiany jakichkolwiek element6w objgte gwaranci4 producenta.

oferowane pomoce i sprzgty winny by6 dopuszlrondo stosowania w plac6wkach
oSwiatowych i posiadai odpowiednie certyfikaty, atesty, Swiadectwa jakoSci oraz spelniai
wszelkie wymogi norm okreSlonych obowipuj4.y- piu*"*.

Wykonawca rozmieSci i zainstaluje dostarczoi" rr""ry w pomiesz czeniach
zamawiajqcego i przygotuje je do dzialania w taki spos6b by torzystanie z nich bylo mo2liwe
bezpo Sredni o po odbio rze przedmiotu zam6wienia.

Przedmiot zam6wienia podzielony jest na czgsci:

I. Pracownia druku 3D
II. SpecjalistyczneurzqdzeniainarzEdzia

III. TERMIN REALI ZACJT ZAMOWIENIA

Termin rcalizacji zam6wienia wynosi 3 miesi4ce od daty podpisania umowy, w tym terminie
Wykonawca dostarczy 

.tzeczy stanowi4ce przedmiot zam6wienia do siedzi by'zamawiaj4cego.
dokona ich instalacji/montahu ora, przeszkoli personel Zarnawiqqcego z obslugi
dostarczonych rzeczy.



IV. KRYTERIA OCENY OFERTY

Cena brutto - 100 %

ocena oferty zostanie przeprowadzona wg zal4czonej ceny ofertowej brutto.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Skladana oferta musi byi zgodna z opisem przedmiotu zam6wienia oraz innymi

wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiq1cego w opisie przedmiotu zam6wienia
(zalEcznlk2ai zalqcznik 2b - formularz cenowy), * prr..i*n jmrazienie bgdzie brana
pod uwagg.

2- Kazdy Wykonawc amole zlo2yc tylko jedn4 ofertg (powinny by6 wypelnione wszystkie
pozycje, nie wypelnienie chociuzby jednej spowoduje odrzucenie or"nv)3. Wzory dokument6w dol4czonych do niniejszego zapyi.aniapowinny zos;tacwypelnione
przez Wykonawc9 i dol4czone do oferty, bqdl tez przygotowane ptzez WykonawcA w
formie zgodnej z niniejszym zapy.taniem.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwipzane zprzygotowaniem i zlozeniemoferty.
5. Oferta musi by6 kompletna, tzn. zawierac:

a) wypelniony formularz ofertowy (wgzalqcznika nr 1 do Zapytania ofertowego);
b) wypelniony formularz cenowy (wg zal4cznika nr 2a i zalqcznik 2b do Zipytania

ofertowego);

6. Oferta powinna przedstawiai ceng brutto wyralonEw pLN.
7. Ofertg zatrzymuje Zamawiaj4cy. Zlo4one wraz z ofert4 dokumenty lub oSwiad czenia

nie podlegaj4 zwrotowi.
8. zamawiaiqcy dopuszcza skladanie ofert na jedn4 lub obie czgsci.

VI. OSOBY UPRA\ryNIONE DO POROZUMIEWANIA SI4 Z WYKONAWCAMI

Osob4 upowa2nionEprzez Zamawiajqcego do kontaktowania sig z Wykonawcami jest
Agnieszka Grze5, tel.:856617471wew 4l ,e-mail: sekretariat@sp4g.bialystok.pl

VII. WARUNKI PI,ATNOSCI

PlatnoS6 przelewem , po zrealizowaniu dostawy (faktyczne dostarczenie sprzgtu, monta1,
szkolenie personelu), na podstawie prawidlowo wystawionej faktu.y * t*-inie 2l dni od
dnia wystawienia, na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

VIII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSOB ZI-OZ'ENIA OFERTY
1,. Oferty w jgzyku polskim winny by6 skladane:

a) pocztq tradycyjn4, (w zamknigtej kopercie gwarantuj4cej zachowanie w poufnoSci
jej zawarto5ci)

b) osobiScie na adres: Szkola Podstawowa Nr 49 z Oddzialami Integracyjnymi im.
Stefana Kardynala Wyszyriskiego - Prymasa Tysiqclecia w Biatymioku, ui. Armii
Krajowej 32.,15-661Bialystok. (w zamknigtej kopercie gwaraniuj4cej zachowanie
w poufnoSci jej zawartoSc)

c) drog4 elektronicznl na adres e-mail gekretariat,:# ,bial-.$ , (w przypadku
wybo ru o fe rty zamaw raj qc y b g dz i e *y-."uguf Ao r tar c zeniaory g inalu o f-erty)/./

Ollr///



2. Kompletna oferta powinna zostac z\olonana formularzu ofertowym (zat1cznik l) wraz
z]u{maganymi zalqcznikami w terminie do dnia 10 grudnia 2021r. do godz. 9:00

3. Otwarcie ofert nast4pi 10 grudnia o godz.10:00 w siedzibie zamawiajqcego.
4. Oferty zlolone po tym terminie nie bgd4 rozpatrywane.
5. W toku badania ofert Zamawiajqcy mole Zqdat od Wykonawc6w wyjaSnieri tresci

zlozonych ofert.
6. ZamawiajEcy dopuszcza prowadzenie negocjacji z Oferentem, kt6ry zLo4yl

najkorzystniejyl ofertg. Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporz4dzony
protok6l uzgodnieri. Uzgodniona w ten spos6b cena nie mo zibye v,rylszanizwskazana
w ofercie Wykonawcy.

7. Termin zwiqzania ofert4 wynosi 30 od dnia uplywu terminu skladania ofert.8' ZamawiajEcy zastrzega, 2e moZe bez podania przyczyn odwolai postgpowanie o
udzielenie niniejszego zam6wienia lub nie wybrae Ladn$ zprzedstawionych mu ofert.
Wykonawcy nie przysluguj4 ztego tltulu Zadne roszczenia.

IX.INNE POSTANOWIENIA

1 ZamawiajEcy poprawi w tresci oferty oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie.2' Wykonawca, kt6ry zloTy najkorzystniejszqofertg zostanie o tym poinformowany drog4
e-mail.

3' Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, zlozonych ofertach (nazwa i adres
wykonawcy, cena ofertowa) oraz o Wykonawcach, kt6rich oferty zostaly odrzucone,
podaj4c uzasadnienie, ZamawiajEcy zamiesci na stronie p.o*adronego postgpowania.4' Jezeli wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana uchyla sig od zi*ircia'u1no*y o
teahzacjg zam6wienia, ZamawiajEcy mole wybra6 Ofertg najkorzystniejszq z poSiOO
pozostalych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, o ile odtEdzie
sig to w terminie zwiqzaniaofert4.

X. INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(RoDo)
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkola podstawow aNr 49 z

oddzialami Integracyjnymi im. Stefana Kardynala Wyszyriskiego- prymasa'fysi4clecia,
ul. Armii Krajowej 32, I 5-661 Bialystok

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych lzabela Remjasz,
i o d@sp 49 .b i al y stok. pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. I lit. c RoDo w celu
zwr4zanym z postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgd4 osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. l g oraz
wrzesnia 2019 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. rJ. z 2019,

art. 72 ustawy z dnia 11

poz. 2019) dalej,,ustawa
PZP";

5) Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane, zgodnie z art. 7lust. 1 ustawy pzp, przez
okres 4 lat od dniazakohczeniapostgpowania o udzielenie zam6wien ia,ajezeliczas trwania
umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje caly czastrwania umowy;

6) obowi4zek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpoSrednio pani/pana
dotycz}cych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy pzp,

da"/



zwi}zanym z udziahem w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaj4 z ustawy pzp.;

7\ W odniesieniu do Pani,/Pana danych osobowych d,ecyzje nie bgd4 podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) Posiada Pani/Pan:

t dostgPu do tresci swoich danych - korzystaj qc z tego prawa ma pan/pani ma
mozliwoSd pozyskania informacji, jakie dane, w jaki spos6b i w jakim celu s4
przetwarzane,

' prawo ich sprostowania - korzystaj 4c ztegoprawa moznazglosii do nas koniecznoSi
poprawienia niepoprawnych danych lub uzupelnienia danych wynikajqcych z blgdu
przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych,

o prawo do usunigcia - korzystajqc z tego prawa mo2na zlozy(, wniosek o usunigcie
danych. W przypadku zasadnoSci wniosku dokonamy niezwlocznego usunigcia danych.
Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane s4 do cel6w
zwi4zanych z v"ywiqzywaniem sig z prawnych obowi y,kow administratora lub do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wladzy
publicznej powierzonej administratorowi.

' prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystaj4c z tego prawa mo1na zlo2yc
wniosek o ograniczenie przetwarzaniadanych, w razie kwestionowania prawidlowo6i
przetwarzanych danych. W przypadku zasadnoSci wniosku mozemy dane jedynie
przechowywad. Odblokowanie przetwarzania moze odbyd sig po ustaniu przeslanek
uzas adn i aj 4c ych o gran i c zenie pr zetw ar zania.

o prawo wniesienia sprzeciwu - korzystaj 4c z tego prawa mo1na w dowolnym
momencie wniesc sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jezeli sQ one
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub
interes publiczny). Po przyjgciu wniosku w tej sprawie jestesmy zobowiEzani do
zaptzestania przetwarzania danych w tym celu. w takiej sytuacji, po rozpatrzeniu
Pani/Pana wniosku, nie bgdziemy juZ mogli przetwarzai danych osobowych objgtych
sprzeciwem na tej podstawie, chyba 2e wykazemy, iz istniej q wazne prawnie
uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, kt6re wedlug prawa uznaje sig za
nadrzgdne wobec Pani/Pana interes6w, praw i wolnoSci lub podstawy do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczen.

' prawo do cofnigcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momen cie bez
wplywu na zgodnolc z prawem przetwarzania, w wypadku, jezeli przetwarzania
kt6rego dokonano na podstawie zgody wyrazonej przed jej cofnigciem.

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do prezesa Urzgdu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, ze przetwarzanie pani/pana danvch
osobowych narusza przepisy prawa.

ary'



Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale koniec zne dla cel6w
wynikaj4cych z zapis6w umowy. Niepodanie danych osobowych bgdzie skutkowalo
niezrealizowaniem celu, dla kt6rego mialy byi przetwuirun.

XI. POSTANOWIENIA KONCOWE

1' W niniejszym postgpowaniu nie stosuje sig przepis6w ustawy prawo zam6wieri
publicznych o Srodkach ochrony prawnej przystuguj4cych Wykonawcy w toku
postgpowania o udzielenie zam6wienia..

2' W sprawach 
_nie uregulowanych niniej szym Zapytaniem ofertowym obowi4zuj4

przepisy Kodeksu Cywilnego

Zapr aszam do wsp6lpracy.

Zalycznlki:

Dyrektor szkoly
Tomasz Blecharczyk

l. Zalqcznik nr 1 - Formularz oferty
2. ZalEczniknr 2aizalqcznik2b - Formularz cenowy
3. Zalqczniknr 3 - Wz6r umowy


