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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu 

ul. Blich 10, 99-400 Łowicz 

www.zsp2lowicz.pl, blich@zsp2lowicz.pl 

 

Łowicz dni 05.11.2014 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro 

 

1. Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  

i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. 

2. Przedmiot zamówienia: Zakup urządzeń dydaktycznych w ramach projektu pn. „Wykorzystaj 

zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii – kształć się zawodowo”. 

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowych, niepowystawowych urządzeń dydaktycznych w ramach 

projektu pn. „Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii – kształć się 

zawodowo” zwanego dalej Projektem w skład których wchodzą: 

2.1. Urządzenie dydaktyczne Fotowoltaika – zestaw rozbudowany EZSO - 30 – 1 sztuka. Zestaw 

pozwala na przeprowadzanie zarówno prostych eksperymentów np. z silnikiem elektrycznym lub buczkiem, 

jak i bardziej zaawansowanych doświadczeń z zakresu fizyki, takich jak wyznaczanie charakterystyki U-I, 

badanie zależności wydajności ogniwa słonecznego od jego temperatury, itp. W skład zestawu wchodzą 

wszystkie niezbędne do przeprowadzania doświadczeń dodatkowe akcesoria, takie jak: urządzenia 

pomiarowe, kable, termometr laboratoryjny oraz inne urządzenia, umożliwiające przeprowadzanie 

kompleksowych eksperymentów związanych z przetwarzaniem energii słonecznej w elektryczną. Ze 

względu na jego uniwersalność i szeroki zakres możliwych do wykonania eksperymentów, zestaw nadaje 

się także doskonale do przeprowadzania wewnętrznych szkoleń i demonstracji z zakresu fotowoltaiki w 

firmach związanych z elektrotechniką. 

2.2. Urządzenie dydaktyczne Energia Wiatrowa EZTW – 10 – 1 sztuka. Urządzenie jest bardzo 

przydatne do prowadzenia zajęć praktycznych ponieważ umożliwia poznanie zasad funkcjonowania turbiny 

wiatrowej oraz jej właściwości, takich jak wpływ prędkości wiatru i jego kierunku na moc turbiny czy praca 

różnych rodzajów wirnika w zależności od kąta nachylenia łopatek śmigła. Umożliwia on również 

przeprowadzenie różnych eksperymentów jakościowych przy użyciu takich elementów jak żarówka i 

buczek. Urządzenie umożliwi uczniom badanie procesów związanych z przemianą energii elektrycznej i jej 

magazynowaniem. Zawiera również wprowadzenie do teorii wytwarzania energii elektrycznej przy pomocy 

turbiny wiatrowej która jest niezwykle potrzebna uczniom. 

2.3. Urządzenie dydaktyczne Ogniwa Paliwowe OGPA – 10 - 1 sztuka. Urządzenie pozwala zapoznać 

uczniów z działaniem ogniwa paliwowego, umożliwia pokazanie jak przy użyciu elektrolizera rozłożyć 

wodę na pojedyncze substancje składowe. Uczniowie pozyskają wiedzę dotyczącą urządzeń które mogą być 

zasilane za pomocą ogniwa paliwowego. Uczniowie nabędą praktyczną wiedzę o zasilaniu silnika oraz 

zasilania brzęczka za pomocą ogniwa paliwowego. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania znaków graficznych, zapisów dotyczących współfinansowania 

projektu przez Unię Europejską i nazwy postępowania w korespondencji z Zamawiającym, zgodnie  

z załącznikiem nr 3.   

3. Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

4. Informacje i osoby upoważnione do kontaktów: Magdalena Rosłonek - tel. 46 837 37 05,                        

faks (46) 837 33 77, e-mail: blich@zsp2lowicz.pl, w zakresie procedury: Kinga Miśkiewicz –                

tel. 600-698-835 adres e-mail: kingau@poczta.onet.pl 

5. Termin wykonywania zamówienia: w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne. 

6. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia: 

6.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniają warunki udziału 

http://www.zsp2lowicz.pl/
mailto:blich@zsp2lowicz.pl
mailto:blich@zsp2lowicz.pl
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(należy złożyć oświadczenie – załącznik nr 2a, 2b), 

Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu metodą spełnia/nie spełnia, na podstawie 

dokumentów załączonych do oferty. 

7. Wymagane dokumenty: 

7.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. 2a, 

7.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zał. 2b 

7.3. Aktualny odpis / wydruk z KRS lub CEIDG tj. wystawiony / wydrukowany nie wcześniej niż na        

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

7.4. Opis proponowanych urządzeń, 

7.5. Zakres możliwych eksperymentów do przeprowadzenia na poszczególnych urządzeniach. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych 

dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

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

z wykorzystaniem załącznika nr 1 - formularz ofertowy, na maszynie, komputerze, nieścieralnym 

atramencie, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres 

Zamawiającego, z adnotacją „Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie pn. Zakup urządzeń dydaktycznych w ramach projektu pn. „Wykorzystaj 

zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii – kształć się zawodowo” oraz „Nie 

otwierać przed 14.11.2014 r. godz. 10
15

”. 
9. Na kopercie należy umieścić również nazwę i adres Wykonawcy. Nie dopuszcza się składania ofert 

drogą elektroniczną. 

10. Miejsce i termin złożenia ofert wraz z niezbędnymi załącznikami: do dnia 14.11.2014 r., do godziny 

10ºº w sekretariacie Zamawiającego w Łowiczu, ul. Blich 10, sekretariat budynek A szkoły.  

11. Termin otwarcia ofert: 14.11.2014 r. godz. 10
15

, w siedzibie Zamawiającego – biuro projektu, pokój nr 

3, budynek B szkoły. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:  
12.1. Wykonawca określi wynagrodzenie jako ryczałtową cenę brutto za wykonanie zamówienia tj. za 

dostawę trzech nowych, niepowystawowych urządzeń, o których mowa w ust. 2 zapytania 

ofertowego. 

12.2. Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w PLN.  

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny. 

13.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty Wykonawców, którzy spełniają wymagania 

określone w ust. 6. 

13.2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie 

kryterium ceny (cena łączna) o wadze 100%.  

13.3. Dla oceny punktowej złożonych ofert zastosowany zostanie wzór: 

 

Wg kryterium ceny: 

 

          najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych  

wo = -----------------------------------------------------------   x 100 pkt 

                       cena oferty badanej 

 

wo – wartość punktowa oferty (liczba uzyskanych punktów) 

13.4. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 

13.5. O wyborze oferty decyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. 

13.6. W przypadku, gdy w trakcie oceny ofert okaże się, że dwie lub więcej ofert zawiera identyczną 

cenę Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  
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14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

udzielenia zamówienia. 
14.1. Informację o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.zsp2lowicz.pl 

14.2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub e-mailem o terminie podpisania umowy. 

14.3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

15. Pozostałe informacje. 
15.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający niezwłocznie przekaże 

wszystkim potencjalnym Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe oraz umieści je na 

stronie internetowej. 

15.2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

15.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz treści złożonych dokumentów.  

15.4. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli: 

15.4.1. nie została złożona żadna oferta, 

15.4.2. żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,  

15.4.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia,  

15.4.4. stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży  

w interesie Zamawiającego, 

15.4.5. nie doszło do zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu lub umowa została 

rozwiązana. 

15.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod warunkiem 

zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu. 

16. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

 

Załączniki do zapytania: 

 formularz ofertowy – zał. 1 

 oświadczenie – zał. 2a i 2b 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  

PONIŻEJ 30 000 EURO 
 

Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa.................................................................................................................... 

 

Siedziba................................................................................................................. 

 

Nr telefonu/faks...................................................................................................... 

 

nr NIP...................................................................................................................... 

 

nr REGON............................................................................................................... 

 

adres e-mail: …………………………………………………………………….. 

 

Dane dotyczące Zamawiającego 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego  im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu 

ul. Blich 10 

99-400 Łowicz 

 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia pn.: Zakup urządzeń dydaktycznych w ramach 

projektu pn. „Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii – kształć się 

zawodowo”, według wskazań Zamawiającego. 

 

1. Urządzenie dydaktyczne Fotowoltaika – zestaw rozbudowany EZSO – 30 – 1 sztuka 

za cenę: 

 

Brutto ................................................ słownie: ...............................................................................................  

 

stawka % podatku VAT ......................................... 

 

2. Urządzenie dydaktyczne Energia Wiatrowa EZTW – 10 – 1 sztuka 

za cenę: 

 

Brutto ................................................ słownie: ...............................................................................................  

 

stawka % podatku VAT ......................................... 

 

3. Urządzenie dydaktyczne Ogniwa Paliwowe OGPA – 10 - 1 sztuka 

za cenę: 

 

Brutto ................................................ słownie: ...............................................................................................  

 

stawka % podatku VAT ......................................... 

 

Łączna cena brutto trzech urządzeń: ……………………………………… PLN 
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Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy oraz podatki 

obowiązujące na terenie Polski (w tym podatek VAT). 

 

Oświadczam, że uzyskałem niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość 

zamówienia i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

Termin płatności: do 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury / rachunku 

wraz  protokołem odbioru bez uwag. 

 

Okres udzielonej gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia odebrania i podpisania przez Zamawiającego  

protokołu odbioru. 

 

Zobowiązuję się wykonać zamówienie: w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy  

o zamówienie publiczne 

 

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

 

_________________________________________  

imię i nazwisko Wykonawcy,  miejscowość i data 
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Załącznik nr 2a  

 

 

 

Wykonawca 

 

Nazwa.................................................................................................................... 

 

Siedziba................................................................................................................. 

 

Nr telefonu/faks...................................................................................................... 

 

nr NIP...................................................................................................................... 

 

nr REGON............................................................................................................... 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) składając ofertę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam/y że: 

 

spełniam/y warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

data i podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 2b  

 

 

Wykonawca 

 

Nazwa.................................................................................................................... 

 

Siedziba................................................................................................................. 

 

Nr telefonu/faks...................................................................................................... 

 

nr NIP...................................................................................................................... 

 

nr REGON............................................................................................................... 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

 

 

Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienie na podstawie  art. 

24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

data i podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

 

 

Znaki graficzne: 

 

 

 
 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

 

Nazwa zadania: Zakup urządzeń dydaktycznych w ramach projektu pn. „Wykorzystaj zielone światło 

dla logistyki i odnawialnych źródeł energii – kształć się zawodowo”. 

 

 

 

 

 

 

 


