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ZAPROSZENIE DO ZŁQŻENLA OFERT CENOWYCH
w konkursie prowadzonym na podstawie Regulaminu wewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 1 w

Ogrodzieńcu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu

o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł

Zamawiający - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ogrodzieńcu z siedzibą w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 67,

42-440 Ogrodzieniec, zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień nieobjętych

ustawą Prawo zamówień publicznych, znprasza do składania ofert cenowychnazadanie pn. ,,Dostawa
pomocy dydaktycznych w ramąch proj ektu,, Lab orator ia przys złoś ci ",

I. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do SzkoĘ Podstawowej nr 1 w
Ogrodzieńcu obej muj ąca:

o część nr 1 - łvyposażenie podstawowe;

o częśó nr 2 - wyposażenie dodatkowe.

2. Szczegółowy opis przedmiofu zamówienia oraz ilości zawiera Zńącznik nr 2 do Zaproszenia -
Formularz asortymentowo-cenowy.

3. Przedmiot dostawy winien byó fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do ufiku, wolny od wad
technicznych i jakościowychoruz spełniaó wymagania obowiązujących norm i przepisów prawa.

4. Wykonawca udzieli Zamavłiającemu gwarancji i rękojmi na zaoferowany sprzęt - co najmniejl2
miesięcy.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofeń częściowych. Wykonawcy mogą składać oferly
w odniesieniu do wszystkich części.

6, Zamówienie udzielane jest zgodnie zWficznymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europej skiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnośc i na lata 20 1 4-ż020

7. Nazwa i kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39162100-6 Pomocedydaktyczne;
3916ż110-9 Sprzętdydaktyczny;
39162000-5 Pomocenaukowe.

II. Kryteria i termin wykonania

l. Przy wybotze oferly Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cęna ofortowa- I00Yo

ż. Cenę oferty naleĘ podać łącznie znależnym podatkiem VAT - cena brutto, wrazze wskazaniem
stawki (procentowej) podatku VAT i jej wartości.



3. Termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2021 r (60 % zamówienia) do 28 lute§Ó'ZuŻŻ*r,

(40% zamńwienia). Osoba do kontaktów] Katarzyna Romańska,Bujak tel. 600 367 950,

III. Miejsce i termin skladania ofert.

l. oferty na formularzu ofertowym dołączonym do Zaproszenia naleĘ składaó do dnia

13,12.ż021r. do godz. 15:00 w formie:

a) elektronicznej (w formie skanów) na e_mail: spl@ogrodzieniec.pl

LUB
b) papierowej na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 w Ogrodzieńcu, ul. KoŚciuszki 67,

4ż-440 ogrodzieniec, sekretariat - decyduje data wptywu do §zkoły. Ofertę naleĘ

umieśció w zabezpieczonej kopercie i opisaó nazułą i adresem Wykonawcy oruz naz:vtą

i adresem Zamawiającego, a także napisem ,,Dostawa pornocy dydaktycznYch w ramach

pr oj ektu,, Lab orat or ia przys złoś ci " .

ż. Zawartośó ofęW:
a) formularz ofertowy zgodny ztreściąZałącznikanr 1 do Zaptoszenia; ..

b) formularz asoftymentowo-cenowy zgodny ztreściąZńącznikanr 2 do ZaPtoszenia;

c) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cYch się

o udzielenie zamówienia publicznego - o ile doĘczy. Pełnomocnictwo należy dołączYÓ

w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodnośó zoryginałem notarialnie.

W przypadku przesyłalia dokumentów e-mailem, zamawiający dopuszcza skan

pełnomocnictwa,

3. Ofeńy z.łożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofeń wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofertzudziałem Wykonawców.

6. po przeprowadzeniu porównania ofert, informacja o wyborze ofeĄ najkorzYstniejszej l
uniewaznieniu konkursu zostanie przesłana do Wykonawców biorących udział w konkursie.

7. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji

rachunkowych dokonanych poprawek.

[V. Inne postanowienia.

1. Zamawiający zawrł.e umowę z Wykonawcą,który zaoferuje najniższącenę.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzeniarozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającymbędą dokonywane w ńoĘch polskich.

3. Warunki płatności:
a) płatnośó zostanie ztealizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturzę

VAT znajdujący się w bazię podatników VAT na tz.vł. ,,bińej liście", w terminie do 14 dni

od dnia doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury vAT;
b) podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy (przygotowany ptzez

Wykonawcę) podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego;

c) Adresatem i Odbiorcą faktur jest Nabywca: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25,42-440

ogrodzieniec NIP: 6492275822 odbiorca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu, ul.

Kościuszki 67, 42-440 Ogrodzieniec;

d) datą zapłatyjest dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego;

e) Zamavłiająoy oświadcza, że będzie realizowaó płatnośó za faktury z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej płatnośoi w oparciu o art. 108 a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca

2004 r. o podatku od towarów i usług;



Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest

rachunkięm, dla którego zgodnie z Rozdzińęm 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Prawo Bankowe, prowadzony jest rachunek VAT;
W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w Wkazie
podatników YAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania płatnoŚci na inny

rachunek bankowy ujawniony w wykazie podatników VAT lub zapłaty na rachunek

bankowy podany na fakfurzę z jednoczesnym powiadomieniem właściwego naczęlnika

urzędu skarbowego.

V. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postępowania o udzielenie zamówienia na

każdym jego etapie bez podawaniaptzyczyn.

VI. Klauzula inform aryj na doĘcząc a przetlł arzania danych osobowych

l. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozpotządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia

ż7 kvłietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zvłiązku z przetwarzanięm danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95l46lWE (ogólne rozpotządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z04.05.2016), dalej

ooRODO", informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Ogrodzieńcu;
2) w sprawach związanych z PanilPana danymi proszę kontaktowaó się z Inspektorem

Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poctcy tradycyjnej na adres SzkoĘ
Podstawowej w Ogrodzieńcu, pocńą elektroniczną na adres e-mail:

niteckaangelika@gmail.com ;

3) Pani/Pana dane osobowe ptzetvlaruane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznęgo oraz

zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny

stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający
naZamawiającym;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji
publicznej;

5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) Posiada Pan/Pani:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

doĘczących;
b) na podstawie art, 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnieniaPanPana

danych osobowych, ptzy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub

uzupełnienia nie może skutkowaó zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani złnianą postanowień umowy.

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
ptzetwarzania danych osobowych z zastrzeżęniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust, 2 RODO, przy azym prawo do ograniczenia przetwaruania nie ma

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania

g)



ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interosu publicznego Unii Europejskiej

lub państwa ozłonkowskiego, a takżę nie ogranicza ptzetwarzania danych

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, że przętv,łarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących

narusza przepisy RODO;
7) nie przysługuje PanilPanu:

a) w nviązku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych

osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art,20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec ptzetwatzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania PanilPana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym

wynikającym z art. 14 RODO względem osób ftzycznych, których dane przekazane zostaną

Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio

pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba żę ma zastosowanie co najmniej

jedno z wyłączeń, o których mowa w art.74 ust. 5 RODO

Wszelkie pytania doĘazące konkursu naleĘ kierowaó na adres: sp1@ogrodzieniec.pl

Załącznikdo zaproszenia: Formularz ofertowy, Formularz asortymentowo-cenowy oruzWzót u

TreśóZaproszeniazzałącznikamizatvtierdzam: KTol{ zEsPoLU

Ogrodzieniec, 13.12,202l r.


