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ZSE.261.4.2019  

Racibórz, dn. 07. 01.2019r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

prowadzone w trybie rozeznania rynku 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu realizujący projekt 

„Podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie 

Raciborskim- CKZiU nr 1 w Raciborzu” 
numer projektu RPSL.11.02.02-24-07H1/17-004. Projekt współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. (Europejski Fundusz 

Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. 

Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie 

zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT. 

 

zaprasza do złożenia oferty na dostawę doposażenia pracowni laboratorium reklamy wizualnej 

w niezbędny sprzęt dydaktyczny w ramach w/w projektu.  

I. Dane zamawiającego  
Zespół Szkół Ekonomicznych 

ul. Gimnazjalna 3 

47-400 Racibórz 

NIP 6392015642 

Tel. 324154890  

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone w trybie udzielenia zamówienia dla wydatków 

o wartości od kwoty 20 tys. do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów 

i usług (VAT), z zastosowaniem trybu uproszczonego tj. przeprowadzenie 

udokumentowanego rozeznania rynku zgodnie z „Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020” Ministerstwa Rozwoju (z dnia 19 lipca 2017 r.) oraz regulaminu szkoły 

udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.  

Zamówienie udzielane jest w ramach realizacji projektu RPSL.11.02-24-

07H1/17-004 „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 

w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu”. 

Niniejsze zapytanie jest upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego 

www.ekonomikraciborz.pl 

III. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa kamery cyfrowej niezbędnej do realizacji 

w/w projektu.  

2. Szczegółowy wykaz i opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania 

rynku. 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

IV. Szczegółowe wymagania i opis zamówienia 

1. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad, 

wykonany w ramach bezpiecznych technologii. 

http://www.ekonomikraciborz.pl/
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2. Dostarczony sprzęt, musi posiadać certyfikaty zgodności z wymaganiami UE i spełniać 

wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 

3. Zamówienie obejmuje transport na koszt i ryzyko wykonawcy. 

4. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu dostawy karty 

gwarancyjne, instrukcje obsługi. 

5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega 

na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach 

technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta 

wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają 

co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą 

tożsame tematycznie. 

6. Okres gwarancji dostarczonego przedmiotu zamówienia – minimum 12 m-cy licząc 

od daty dostarczenia poszczególnych artykułów. 

7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu 

nie wynikające z winy Zamawiającego. W okresie gwarancji wykonawca jest 

zobowiązany dokonać nieodpłatnej naprawy lub wymiany przedmiotu zamówienia. 

8. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszystkie osoby fizyczne i prawne, które nie 

są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

9. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną 

propozycję. 

V. Kryteria wyboru oferty. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria- 

cenna brutto i okres gwarancji. 

1) Zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami będzie miała najniższą 

cenę brutto i najdłuższy okres gwarancji.  

2) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia ten sam bilans ceny i okresu gwarancji ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z niższą ceną. 

3) W przypadku wyboru ofert, w której cena przekracza wartość szacowaną zamówienia 

(szacowanie wartości zamówienia uwzględnia ceny rynkowe oraz budżet projektu) 

Zamawiający może podjąć negocjacje wartości zamówienia z Wykonawcą lub odstąpić 

od złożenia zamówienia. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska takie same wartości 

kryteriów  Zamawiający może przeprowadzi indywidualne negocjacje z Wykonawcami.  

4) W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

 

VI. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin składanie oferty 

1. Wykonawca kalkulując cenę jednostkową brutto winien ująć wszystkie elementy 

i składniki cenotwórcze mające wpływ na cenę jednostkową. Cena oferty uwzględnia 

wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem 

podatku. 

2. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu oferty-

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy. 

4. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą 

odrzucone. 

5. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca 
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6. Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 

 
VII. Termin i miejsce złożenia oferty  

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty 

elektronicznej na adres Zamawiającego w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych, 

ul. Gimnazjalna 3, 47-400 Racibórz, sekretariat@ekonomikraciborz.pl do dnia 21 marca 

2019 roku do godz. 12.00. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego.  

Termin związania ofertą  

30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Termin realizacji zamówienia  
1. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze, 

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówienia i prawidłowo wystawionej faktury przez 

Wykonawcę. 

2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub 

uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o zmianach w treści 

zapytania ofertowego oraz o nowym terminie składania ofert zostanie opublikowana na 

stronie internetowej: www.ekonomikraciborz.pl.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

przyczyny. 

4. Z powodu braku środków finansowych na realizację zamówienia, zamawiający może 

odstąpić od podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

5. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. 
 

 

 

Osoba do kontaktu:  
Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby: 

Zygmunt Kobylak, Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Gimnazjalna 3, 47-400 Racibórz, tel. 32 4154890 

  

 

 

 

 

…………………………………….. 
(Zamawiający lub osoba działająca  

w imieniu Zamawiającego)  

 

 

1. Załączniki do zapytania cenowego  

1. Specyfikacja zamówienia- załącznik nr1, 

2. Formularz oferty- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
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ZSE.261.4.2019 

Załącznik nr 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego: 

  

1 Kamera 

cyfrowa 

4K Ultra HD (3840  x 2160 pikseli), Clear Image Zoom 

min. 15x (4K), stabilizator obrazu, Wi-Fi, NFC, HDMI, 

minijack, USB, Memory Stick, SD 64GB, automatyczny 

balans bieli, ekran dotykowy, mikrofon, wizjer, 

akumulator, zasilacz sieciowy, przewód zasilania, 

instrukcja obsługi, przewód HDMI (micro), Pomocniczy 

przewód połączeniowy USB. Gwarancja 

1szt. 
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ZSE.261.4.2019 

Załącznik nr 2 

FORMULARZ OFERTY  

do zapytania ofertowego prowadzone w trybie rozeznania rynku 

dotyczącego realizacji projektu: RPSL.11.02-24-07H1/17-004 „Podniesienie jakości 

i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu”. 

I. Dane instytucji /osoby składającej ofertę  

Nazwa Wykonawcy  

Adres Wykonawcy  

NIP  

Nr rachunku bankowego  

Telefon  

e-mail  

II. Oferta cenowa 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert dotyczącego dostawy doposażenia pracowni 

laboratorium reklamy wizualnej w ramach projektu RPSL.11.02-24-07H1/17-004 „Podniesienie 

jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE 

w Raciborzu” dofinasowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia 

zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy– kształcenie zawodowe uczniów dla 

poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT,  
 

Oświadczam, że oferuję wykonanie zamówienia za cenę podaną poniżej: 

LP. 

Nazwa Opis przedmiotu zamówienia 

ilość Cena 

netto 

(PLN) 

VAT 

(PLN) 

Cena 

brutto 

(PLN) 
1       

RAZEM     

III. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz jego załącznikami, nie 

wnoszę do ich treści zastrzeżeń i uznaję się za związanego określonymi w niej 

postanowieniami i zasadami postępowania; 

IV. Termin wykonania zamówienia ………………………. 
 
 
                                                                    (data) 
 

 …………................................................................ 

 pieczęć firmowa i podpis osoby składającej ofertę 

 



 
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 3 

do zapytania ofertowego  

nr ZSE.261.4.2019 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Do postępowania na doposażenie pracowni Laboratorium Reklamy Wizualnej w ramach projektu pn. 

„Podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim- CKZiU nr 1 

w Raciborzu” na rzecz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu prowadzonego w trybie udzielenia 

zamówienia dla wydatków o wartości od kwoty 20 tys. do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od 

towarów i usług (VAT), z zastosowaniem trybu uproszczonego tj. przeprowadzenie udokumentowanego 

rozeznania rynku zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju (z dnia 19 lipca 2017 r.) oraz regulaminu szkoły 

udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro 

1) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zaproszenia do złożenia oferty z dnia. 07.01.2019 r. i uznaję się 

za związanego określonymi w nim zasadami postępowania; 

2) Oświadczam, że posiadam odpowiednie doświadczenie pozwalające na wykonanie dostawy zgodnie 

z zakresem podanym w zaproszeniu do złożenia oferty; 

3) Oświadczam, że przystąpienie do postępowania z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 9 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. 

zm.) jest wyrażeniem  zgody na upublicznianie moich danych dotyczących miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej, znajdującego pod adresem. 

4) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1
 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu*. 

 

………………dnia………….…   …………………………………… 

Podpis Wykonawcy lub osoby 
uprawnionej do składania oświadczeń woli 

 

                                                           
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 04.05.2016 r., str. 1). 

*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


