
SZKOTA PODSTAWOWA NR 49
Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI

in. Slel ana Kudy nala tlystyllskiego-P r ynrsa lysladecl a
15-661 Blalystok, ul. Armll Krafowel 32

Znak sprawy : SP49.LP.02 12021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Bialystok, dn. 20. 1 2.2021r.

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

Dostawg wyposaZenia do pracowni audio-video w ramach inicjatywy Laboratoria
PrzyszloSci do Szkoty Podstawowej Nr 49 z Oddzialami Integracyjnymi im. Stefana

Kardynala Wyszyrfiskiego - Prymasa Tysi4clecia w Biatymstoku

r. ZAMAWTAJACY

Szkola Podstawowa Nr 49 z Oddzialami Integracyjnymi im. Stefana Kardynala Wyszyriskiego

- Prymasa Tysi4clecia w Bialymstoku
Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 32,15-661Bialystok
tel.: 85 6617471
NIP:5422584049
REGON: 050668207

II. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zam6wienia jest dostawa wyposaZenia do pracowni audio-video w
ramach inicj atywy Laboratoria PrzyszloSci.

Dostarczone wyposaZenie musi byt fabrycznie nowe, wolne od wad, kompletne,
wysokiej jakoSci, zapakowane w oryginalne opakowanie, nie nosz4ce Slad6w uZy,tkowania,
demontaZu lub wymiany jakichkolwiek element6w objgte gwarancj4 producenta.

Oferowane wyposazenie winno byi dopuszczone do stosowania w plac6wkach
oSwiatowych i posiada6 odpowiednie certyfikaty, atesty, Swiadectwa jakoSci oraz spelniai
wszelkie wymogi norm okreSlonych obowi4zuj4cym prawem.

III. TERMIN REALI ZACJIZAMoWIENIA

Termin realizacji zam6wienia wynosi 3 miesi4ce od daty podpisania umowy, w tym terminie
Wykonawca dostarczy rzeczy stanowi4ce przedmiot zam6wienia do siedziby Zamawiajqcego.

IV. KRYTERIA OCENY OFERTY

Cena brutto - 100 %

Ocena o ferty zo stanie przeprowad zona w g zalqczonej ceny ofertowej brutto.



V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Skladana oferta musi byd zgodna z opisem przedmiotu zam6wienia oraz innymi
wymaganiami okreslonymi przez Zarnawiajqcego w opisie przedmiotu zam6wienia
(zalqcznik2 - formularz cenowy), w przeciwnymrazie nie bgdzie brana pod uwagg.

2. Kaldy Wykonawcamole zloty(, tylko jedn4 ofertg @owinny by6 wypelnione wszystkie
pozycje, nie wypelnienie chociazby jednej spowoduje odrzucenie oferty).

3. Wzory dokument6w dol4czonych do niniejszego zapTianiapowinny zostac wypelnione
przez Wykonawcg i dol4czone do oferty, bqdL, tez przygotowane przez Wykonawcg w
formie zgodnej z niniejszym zapltaniem.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane zprzygotowaniem i zloileniem oferty.
5. Oferta musi byi kompletna, tzn. zawierac:

a) wypelniony formularz ofertowy (wgzal4cznika nr 1 do Zapytania ofertowego);
b) wypelniony formularz cenowy (wgzalqcznika nr 2 do Zapytania ofertowego);

6. Oferta powinna przedstawiad ceng brutto v'ryrahon4 w PLN.
7 . Ofertg zatrzymuje ZamawiajEcy.
8. ZloZone wrazz ofert4 dokumenty lub oSwiadczenia nie podlegaj4 zwrotowi.

vI. osoBY UPRAWNTONE DO POROZUMTEWANIA SI4 Z WYKONAWCAMI

Osob4 upowa2nionEprzezZtnawiaj4cego do kontaktowania siE z Wykonawcami jest

Agnieszka GrzeS, tel.: 856617471wew 41 , e-mail: sekretariat(@sp49.bialystok.pl

VII. WARUNKI PI,ATNOSCI

PlatnoSd przelewem, po zrealizowaniu dostawy (faktyczne dostarczenie sprzgtu), na
podstawie prawidlowo wystawionej faktury w terminie 21 dni od dnia wystawienia, na
rachunek bankowy wskazany w fakturze.

VIII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSoB ZT,OZENIA OFERTY
1. Oferty w jgzyku polskim winny by6 skladane:

a) pocztEtradycyjn4, (w zamknigtej kopercie gwarantujqcej zachowanie w poufnoSci
jej zawartoSci)

b) osobiScie na adres: Szkola Podstawowa Nr 49 z Oddzialami Integracyjnymi im.
Stefana Kardynala Wyszyriskiego - Prymasa Tysi4clecia w Bialymstoku, ul. Armii
Krajowej 32,15-661Bialystok. (w zamknigtej kopercie gwarantuj4cej zachowanie
w poufnoSci jej zawartoSd)

c) drog4 elektronicznq na adres e-mail sekretariat@sp49.bialystok.pl, (w przypadku
wyboru oferty zamawiajqcy bEdzie wymagal dostarczenia oryginalu oferty)

2. Kompletna oferta powinna zostac zloilona na formularzu ofertowym (zalEcznik l) wraz
zv{lmaganymizalqcznikami w terminie do dnia 23 grudnia 202h. do godz. 12:00

3. Otwarcie ofert nast4pi 23 grudnia o godz. 12:30 w siedzibie zamawiaj4cego.
4. Oferty zLo2one po tym terminie nie bgd4 rozpatrywane.
5. W toku badania ofert Zamawiajqcy mohe 24dat od Wykonawc6w wyja6nieri treSci zlozonych

ofert.
6. Je5li w opisie podano nazwg wlasn4 produktu naleiry wzi46 pod uwagg lub r6wnowazy.
7. ZamawialEcy dopuszcza prowadzenie negocjacji z Oferentem, kt6ry z\oZyl

najkorzystniejsz4 ofertg. Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporz4dzony
protok6l uzgodnieri. Uzgodniona w ten spos6b cena nie moLebyc wyZsza niz wskazana
w ofercie Wykonawcy.



8. Termin zwiqzaniaofert4 wynosi 30 od dnia uplywu terminu skladania ofert.

9. Zamawiaj1cy zastrzega, 2e mole bez podania przyczyn odwola6 postgpowanie o

udzielenie niniejszego zam6wienia lub nie wybrad Zadnej zprzedstawionych mu ofert.

Wykonawcy nie przysluguj4 ztego ty'tutu Zadne roszczenia.

IX.INNE POSTANOWIENIA

i. Zamawiapcy poprawi w tresci oferty oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie.

2. Wykonawca, kt6ry zlo|y najkorzystniejsz4 ofertE zostanie o tym poinformowany drog4
e-mail.

3. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, zloZonych ofertach (nazwa i adres

wykonawcy, cena ofertowa) oraz o Wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone,
podaj4c uzasadnienie, ZamawiajEcy zamiesci na stronie prowadzonego postgpowania.

4. Je2eli wykonawca, kt6rego oferta zosta\a wybrana uchyla siE od zawarcia umowy o

realizacjg zam6wienia, Zamawiaj4cy moZe wybrad Ofertg najkorzystniejsz4 z poSr6d
pozostalych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, o ile odbEdzie
sig to w terminie zwtqzania ofen4.

x. TNFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(RODO)
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkola Podstawowa Nr 49 z

Oddzialami Integracyjnymi im. Stefana Kardynala Wyszyriskiego- Prymasa Tysi4clecia,
ul. Armii Krajowej 32, I 5-661 Bialystok

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych lzabela Remjasz,

iod@sp49.bialystok.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzanebgd1 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

zwiqzanym 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. 18 oraz art. 72 ustawy z dnia 17

wrzeSnia 2019 r. Prawo zam6wiefr publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) dalej ,,ustawa

PZP";

5) Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez

okres 4 lat od dnia zakoriczenia postgpowania o udzielenie zam6wienia, a jeheh czas trwania

umowy przek,racza4lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

6) Obowi4zek podania przez Pani4/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana

dotycz4cych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy PZP,

zwi4zanym z udzia\em w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego;

konsekwencje niepodania okreSlonych danych wynikaj4 z ustawy PZP.;

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgd4 podejmowane w spos6b

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) Posiada Pani/Pan:

o dostgpu do treSci swoich danych - korzystai qc z tego prawa ma Pan/Pani ma

mo2liwoS6 pozyskania informacji, jakie dane, w jaki spos6b i w jakim celu s4

przetwarzane,



. prawo ich sprostowania - korzystaj 4c ztego prawa moZnazglosi6 do nas koniecznoS6

poprawienia niepoprawnych danych lub uzupelnienia danych wynikaj4cych z blgdu

przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych,

. prawo do usunigcia - korzystajqc z tego prawa mohna zlotyc wniosek o usuniQcie

danych. W przypadku zasadnoSci wniosku dokonamy niezwlocznego usunigcia danych.

Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane s4 do cel6w

zwrqzanych z v,,ywiqzywaniem sig z prawnych obowi4zk6w administratora lub do

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wladzy

publicznej powierzonej administratorowi.

o prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystaj4c z tego prawa molna zloLyc

wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidlowoS6

przetwarzanych danych. W przypadku zasadnoSci wniosku mozemy dane jedynie

przechowywad. Odblokowanie przetwarzania mo2e odbyi sig po ustaniu przeslanek

uzasadniaj4cychograniczenieprzetwarzania.

o prawo wniesienia sprzeciwu - korzystajqc z tego prawa mohna w dowolnym

momencie wnieS6 sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jezeli s4 one

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub

interes publiczny). Po przyjEciu wniosku w tej sprawie jesteSmy zobowiqzani do

zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzenru

Pani/Pana wniosku, nie bgdziemy juZ mogli przetwarza6 danych osobowych objgtych

sprzeciwem na tej podstawie, chyba 2e v,rykahemy, iz istniej4 wtzne prawnie

uzasadnione podstawy do przetwarzaria danych, kt6re wedlug prawa tznaje siE za

nadrzgdne wobec Pani/Pana interes6w, praw i wolnoSci lub podstawy do ustalenia,

dochodzenia lub obrony roszczeh.

. prawo do cofnigcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez

wplywu na zgodnoS(, z prawem przetwarzania, w wypadku, je2eli 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, 2e przetwarzanie PanilPana danych

osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie przez Pani4/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla cel6w
wynikaj4cych z zaptsow umowy. Niepodanie danych osobowych bgdzie skutkowalo
niezrealizowaniem celu, dla kt6rego mialy byd przetwarzane.

XI. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W niniejszym postgpowaniu nie stosuje sig przepis6w ustawy Prawo zam6wieri
publicznych o Srodkach ochrony prawnej przysluguj4cych Wykonawcy w toku
postgpowania o udzielenie zam6wienia..

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Zapytaniem ofertowym obowi4zuj4
przepisy Kodeksu Cywilnego



Zapr aszam do wsp6lpracy.

Zal4cznikr

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

Dyrektor szkoly


