
 

 

Białystok, 1 czerwca 2017r. 
(miejscowość i data)  

Zapytanie ofertowe nr 4/Omnibus17 
                                           
DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszych ofert na 
zakup sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu „OMNIBUS – program rozwijania kompetencji 
kluczowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
1. ZAMAWIAJĄCY 
1.1.  Nazwa i adres Zamawiającego:  
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok 
Zamówienie na rzecz SZKOŁY: Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego  
w Białymstoku z siedzibą w  Suwałkach.  
 
1.2. Adres strony internetowej zawierającej Zapytanie ofertowe:  
www.zdz.bialystok.pl  
 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
2.1.Określenie przedmiotu zamówienia:  
Zakup sprzętu, wyposażenia pracowni, pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni szkolnych 
Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w  
Suwałkach w ramach projektu „OMNIBUS – program rozwijania kompetencji kluczowych”.  
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienie: 

a) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz spełniać wymogi norm 
określonych obowiązującym prawem, 

b) dostawa obejmuje transport na koszt wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego, 
c) przekazanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie protokolarnie przy obecności 

Wykonawcy i Zamawiającego, 
d) wymagany okres gwarancji jest zgodny z wytycznymi zamówienia i jest liczony od dnia 

wystawienia faktury. 
Termin realizacji dostaw: czerwiec – lipiec 2017 
 
2.2.Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
39162110-9 – sprzęt dydaktyczny 
 
2.3.Szczegółowy opis zamówienia: 
2.3.1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy następujących sprzętów: 
 

Część I. Pomoce dydaktyczne 

LP artykuł/ usługa opis ilość 

1 

Pomoce dydaktyczne do 
prowadzenia zajęć z 
matematyki - Bryły 
obrotowe zestaw 6 szt. 

 Zestaw brył zawiera: 
-walec z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością 
-walec z płaszczyznami 
-stożek z zaznaczonymi przekątnymi i i wysokością 
-stożek z płaszczyznami 
-kula z płaszczyznami i przekątnymi 
-kula z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością 
Wysokość brył około 15 cm (zależy od kształtu bryły), wykonane 
z plastiku.  
Dostawa do szkoły. 

2 zestawy 



2 

Zakup pomocy 
dydaktycznych do 
prowadzenia zajęć z 
matematyki - Przybory 
Magnetyczne na 
tablicy magnetycznej + 
2 wskaźniki  

Tablica z przyrządami magnetyczna pionowa wymiary:: 1040 x 
600 x 18 /mm/ Zawiera przyrządy: 
-Cyrkiel tablicow magnetyczny (na kredę) 
-Trójkąt 60 magnetyczny 
-Trójkąt 45 magnetyczny 
-Kątomierz magnetyczny 
-Liniał tablicowy magnetyczny 
-Trójnóg cyrkla magnetyczny 
Dostawa do szkoły. 

1 zestaw 

3 

Pomoce dydaktyczne do 
prowadzenia zajęć z 
matematyki - ZESTAW 
BRYŁ 
transparentnych z 
wyjmowanymi 
siatkami 

8 brył wykonanych z przeźroczystego tworzywa z wyjmowaną 
podstawą, nie klejonych. W zestawie   walec   stożek   sześcian   
prostopadłościan   graniastosłup trójkątny   graniastosłup 
sześciokątny   czworościan   ostrosłup o podst. kwadratu Każda 
bryła dodatkowo zaopatrzona jest w siatkę wykonaną z 
różnokolorowego tworzywa, ścianki brył są przeźroczyste. Bryły 
można ponadto napełniać wodą lub wszelkimi materiałami 
sypkimi. 
Dostawa do szkoły. 

1 zestaw 

4 

Pomoce dydaktyczne do 
prowadzenia zajęć z 
matematyki - Bryły 
wielościany 
nieregularne (ukośne) 
6 szt. Zestaw 

Zestaw brył zawiera: 
- graniastosłup prosty o podstawie równoległoboku 
- graniastosłup pochyły o podstawie trójkąta 
- graniastosłup prosty o podstawie trapezu 
- graniastosłup prosty o podstawie prostokąta 
- ostrosłup o podstawie kwadratu w których jedną z  krawędzi  
bocznych jest prostopadła do podstawy 
- ostrosłup o podstawie trójkąta w którym jedną z  krawędzi 
bocznych  jest prostopadła do podstawy 
Wysokość brył około 15 cm (zależy od kształtu bryły), wykonane 
z plastiku. 
Dostawa do szkoły. 

1 zestaw 

5 

Pomoce dydaktyczne do 
prowadzenia zajęć z 
matematyki -Bryły 
wpisane 6 szt. Zestaw 

Zestaw brył zawiera: 
- ostrosłup o podstawie czworokąta z wpisaną kulą 
- ostrosłup o podstawie trójkąta z wpisaną kulą 
- ostrosłup o podstawie sześciokąta z wpisaną kulą 
- graniastosłup o podstawie czworokąta z wpisanym ostrosłupem 
o podstawie czworokąta 
- graniastosłup o podstawie sześciokąta z wpisanym ostrosłupem 
o podstawie sześciokąta 
- graniastosłup o podstawie trójkąta z wpisanym ostrosłupem o 
podstawie trójkąta 
Wysokość brył około 15 cm (zależy od kształtu bryły), wykonane 
z plastiku. Dostawa do szkoły. 

1 zestaw 

6 

Pomoce dydaktyczne do 
prowadzenia zajęć z 
matematyki - Bryły 
geometryczne 
(ostrosłupy i 
graniastosłupy) Zestaw 

Zestaw zawiera: 
1. ostrosłup prawidłowy o podstawie kwadratu 
2. ostrosłup prawidłowy o podstawie trójkąta równobocznego 
3. ostrosłup prawidłowy o podstawie sześciokąta równobocznego 
4. graniastosłup prawidłowy o podstawie kwadratu 
5. graniastosłup prawidłowy o podstawie trójkąta równobocznego 
6. graniastosłup prawidłowy o podstawie sześciokąta 
równobocznego 
Wysokość brył około 15 cm (zależy od kształtu bryły), wykonane 
z plastiku. Materiał plexi. Dostawa do szkoły. 

1 zestaw 



7 Miernik uniwersalny 

Parametry: 
• automatyczne podświetlenie wyświetlacza LCD, max wskazanie 
1999 
• napięcie DC 200mV/2V/20V/200V/1000V 
• napięcie AC 2V/20V/200V/750V 
• prąd DC 20mA/200mA/20A 
• prąd AC 20mA/200mA/20A 
• rezystancja 200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ 
• pojemność 20nF/200nF/2uF/100uF 
• pomiar częstotliwości 2kHz/20kHz 
• pomiar temperatury -40°C ÷ 1000°C 
• test diody 
• test ciągłości obwodu 
• zapamiętywanie pomiaru DATA HOLD 
• automatyczne wyłączenie 
• wskaźnik niskiego poziomu baterii 
Dostawa do szkoły. 

2 sztuki 

8 
Mikroskop cyfrowy z 
podłączeniem do 
komputera 

Specyfikacja techniczna: 
Głowica  Monokularowa, 360° obrotowa, 45° kąt nachylenia 
Powiększenie  64 - 1280 
Powłoka soczewek  Wielowarstwowa 
Okulary  WF 16x 
Soczewki obiektywowe  4х, 10х, 40хs (z amortyzacją) 
Rewolwer  3 obiektywy 
Regulacja ostrości  Zgrubna 
Materiał układu optycznego  Szkło 
Oświetlenie  LED 3-3,2 V (oświetlenie górne i dolne) 
Regulacja jasności  Tak 
Zasilanie  220V 50Hz, lub 2 baterie AA 
Kondensator  NA 0,65 
Stolik(mm)  90 x 90 z zaciskami 
Diafragma  Obrotowa diafragma(6 apertury) 
Zakres ruchu stolika  użyciem mechanizmu ustawienia ostrości  0-
11 mm, pionowy 
Korpus  Metalowy 
z kamerą Levenhuk  
Zawarta zestawu do eksperymentów: 
1. Poradnik „Niezwykły mikroskop. Badanie mikrokosmosu” 
2. Pęseta 
3. Wylęgarnia słonaczków 
4. Mikrotom 
5. Fiolka z drożdżami 
6. Fiolka ze smołą wykorzystywaną do przygotowywania próbek 
7. Fiolka z solą morską 
8. Fiolka ze słonaczkami (organizm morski wykorzystywany jako 
pokarm dla ryb) 
9. 5 gotowych próbek 
10. 5 szkiełek 
11. Pipeta 
12. Osłonę przeciwpyłową 
Min. 2 lata gwarancji. Dostawa do szkoły. 

1 sztuka 

9 Kompasy 
Kompas wojskowy Busola. Polska busola - kompas, na 
sznureczku. Wyposażona w ruchomą skalę, lusterko i miarkę. 
Dostawa do szkoły. 

5 sztuk 

10 
Oprogramowanie 
EduROM Matematyka 
LO 1 2 3 

oprogramowanie EduROM Matematyka dla klas 1-3 Liceum 
Licencja bezterminowa. Dostawa do szkoły. 

1 licencja 



11 

Kamera cyfrowa 
(sportowa) + zestaw 
akcesoriów 9w1 + karta 
32GB 

Kamera sportowa z 12-megapikselowym przetwornikiem obrazu, 
regulowany kąt widzenia obiektywu, żyroskopowa stabilizację 
obrazu funkcja rejestrowania filmów w trybie slow-motion. 
Nagrania video w rozdzielczościach 1080p60, 2K30, 4K24.  
Funkcje time-lapse (2, 5, 10, 20 sek.), video-lapse (1, 2, 5, 10, 30, 
60 sek.) oraz burst (3,5,10 kl./sek.). Zintegrowany odbiornik 
WiFi. Tryb samochodowego rejestratora jazdy. Obudowa odporna 
na zanurzenie do 30 m. Wymienny akumulator 900 mAh litowo-
jonowy. 2-calowy wyświetlacz.  
Zestaw zawiera: 
- Kamerę sportowa  
- Kartę pamięci 32GB 
- Zestaw akcesoriów do kamer sportowych 9w1 tj: (Adapter 
statywowy, Szybkozłączka, Uchwyt wypornościowy, 
teleskopowy monopod o maksymalnym zasięgu 97cm, Uchwyt 
przyssawkowy z dwukierunkową głowicą i mocowaniem pod 
szybkozłączkę, Uchwyt do rurek z przegubem do rurek o średnicy 
15-35 mm, Szelki na klatkę piersiową (Chest Mount), Opaska na 
głowę lub kask (Head Strap), Uniwersalny pasek z uchwytem (np. 
na nadgarstek) 
Min 2 lata gwarancji. Dostawa do szkoły. 

1 sztuka 

Część II. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie 
lp artykuł/ usługa opis ilość 

1 
Laptop z systemem 
operacyjnym  

Parametry: Intel Core i3; Pamięć RAM  min. 6 GB; Dysk min. 
500 GB; System operacyjny  Windows 10;  
Ekran  15,6 cala; 1 x wyjście D-Sub, 1 x wyjście HDMI; interfejs 
USB 3.0;  napęd optyczny DVD+/-RW DL; port LAN 1 Gbps;   
mysz przewodowa optyczna, liczba przycisków min 3szt; 
min 2 lata gwarancji 
Dostawa do szkoły. 

16 sztuk 

2 
Oprogramowanie 
biurowe  

Microsoft Office Professional 2016 - wersja edukacyjna 
bezterminowa. 
Dostawa do szkoły. 

16 stanowisk 

3 
Oprogramowanie 
Photoshop  

 Adobe Photoshop Elements 15, licencja dożywotnia edukacyjna 
na 16 stanowisk. Dostawa do szkoły. 

16 stanowisk 

4 zasilacz UPS 
Wolnostojący,  moc wyjściowa: min. 650VA, ilość gniazd 
wyjściowych: min. 3. Dostawa do szkoły. 

2 sztuki 

Część III. Pracownia językowa i zestawy interaktywne 
lp. artykuł/ usługa opis ilość 

1 Pracownia językowa 

Pracownia na 24 stanowiska uczniowskie + nauczyciel. Pracownia 
zawiera: 
-Pulpit lektora z jednostką centralną i wbudowanym modułem 
USB do podłączenia komputera,  
- program do sterowania pracownią z komputera,  
- oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z TRENEREM 
WYMOWY  
- przyłącza stanowisk uczniowskich (24 szt.)  
- słuchawki z mikrofonem objęte 5-cio letnią gwarancją (25szt.) 
- okablowanie (24 szt.) 
- wzmacniacz wbudowany w jednostkę centralną STEREO z 
regulacją siły głosu  
- głośnik do zabudowy w biurku (2 szt.) 
Dostawa do szkoły, montaż i instalacja oraz przeszkolenie 
użytkowników w dniu montażu. 
 

1 zestaw 



Część IV. Meble 
lp. artykuł/ usługa opis ilość 

1 Szafa laboratoryjna 
szafa metalowa laboratoryjna 198/100/48cm 
Dostawa do szkoły. 

1 sztuka 

Część V. Sprzęt informatyczny 
lp. artykuł/ usługa opis ilość 

1 Serwer plików NAS 

Sieciowe urządzenie do przechowywania danych:  
Procesor o częstotliwości min. 800mHz z mechanizmem 
szyfrowania sprzętowego; 
Pamięć systemowa min 256 MB DDR3;   
Obsługiwany typ dysków: 3.5" SATA HDD;  
Port LAN RJ-45 1GbE – 1 szt.; Port USB 2.0 – 2 szt.; 
Dostęp przez sieć Web; Obsługa serwera FTP; 
Obsługa sieci bezprzewodowej (karta zewnętrzna); Przywracanie 
zasilania;  obsługa VPN; obsługa syslog;  
Usługi udostępniania plików (Integracja listy kontroli dostępu 
systemu Windows (ACL),  Uwierzytelnienie NFS Kerberos); 
Gwarancja min. 2 lata 
Dysk twardy klasy Enterprise; pojemność 2TB; 
interfejs Serial ATA III ;  prędkość obr.  7200 obr./min. format 
szerokości 3.5 cala; Gwarancja min. 5 lat 
Dostawa do szkoły. 

1 sztuka 

2 Punkt dostępowy 

Urządzenie zapewniające dostęp do sieci komputerowej za 
pomocą bezprzewodowego nośnika transmisyjnego; 
standard 802.11 n/ac;  częstotliwość WiFi: 2,4GHz i 5 GHz; 
konfiguracja przez WWW z dowolnego komputera;  
anteny zewnętrzne min. 4 szt. 
Gwarancja min. 3 lata 
Dostawa do szkoły. 

1 sztuka 

3 Urządzenie sieciowe 
Przełącznik sieciowy, zarządzalny, 16 portów 1Gbit, Gwarancja 
min. 5 lat 
Dostawa do szkoły. 

1 sztuka 

Część VI. Zastawy interaktywne 

lp. artykuł/ usługa opis ilość 

1 Monitor interaktywny  

Parametry: 
Monitor dotykowy LED 
Przekątna:  minimum 55" 
Rozdzielczość: 1920x1080 (FullHD) 
Technologia dotykowa  10 punktowa 
Wejścia: HDMI(x3),VGA (D-Sub15), Mini jack 3.5 mm (x3) 
Wyjścia: VGA, Mini jack 3.5 mm, 
Połączenia z komputerem: USB (x4),RS-232,RJ-45 
Uchwyt do zawieszenia na ścianie, okablowanie. 
Dostawa do szkoły. 
min 2 lata gwarancji  

1 sztuka 

2 

Zestaw Multimedialny 
(Projektor, tablica 
interaktywna, uchwyt i 
okablowanie) 

Tablica interaktywna lakierowana, magnetyczna, 4:3, 6-toach, 
Multi Gesture, Obszar interaktywny 78” 
Projektor typu przenośny i do montażu sufitowego, XGA, 3000 
ANSI Im, 100000:1, DLP 
Uchwyt sufitowy 43-65 cm 
Kabel zasilający 15m 
Kabel HDMI 15m 
min 2 lata gwarancji  
Dostawa do szkoły i montaż. 
 

1 sztuka 



Część VII. Urządzenie wielofunkcyjne 
lp. artykuł/ usługa opis ilość 

1 
Urządzenie 
wielofunkcyjne 

Urządzenie wielofunkcyjne - druk/skan/kopia; technologia druku: 
atramentowa; format A3; 
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) do 3,5 gr 
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) do 14 gr; 
bezpośrednie wydruki z USB; automatyczny druk dwustronny; 
Parametry Druku (rozdzielczość druku mono 4800x1200 dpi, 
rozdzielczość druku w kolorze 4800x1200 dpi); 
Parametry Skanera (skanowanie w kolorze, skanowanie 
dwustronne, skanowanie do e-mail,  optyczna rozdzielczość 
skanowania do 1200x2400 dp); 
pojemność podajnika głównego - 2x 250 arkuszy; 
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) - 50 arkuszy 
Podajnik wielofunkcyjny - 100 arkuszy 
Komunikacja: ethernet - druk w sieci LAN, wireless - druk przez 
WiFi; 
miesięczne obciążenie do 30000 stron  
min 2 lata gwarancji  
Dostawa do szkoły.  

1 sztuka 

 
2.3.2 Oferta powinna zawierać opis oraz kalkulację cenową w poszczególnych punktach w częściach.  
W kalkulacji należy podać koszt na osobę/sztukę* dla wyżej wymienionych kategorii oraz koszt ogólny. 
Należy podać ceny brutto zawierające wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem dostawy, tj. 
koszt wysyłki, dostawy. We wskazanych punktach w opisie także należy uwzględniać koszt 
ewentualnego montażu i instruktażu. 
 
2.4. Oferty częściowe, wariantowe, uzupełniające. Podwykonawcy.  
Dopuszcza się składania ofert częściowych. Przy czym przez część zamówienia należy rozumieć 
realizację pełnego zakresu sprzętów i wyposażenia wymienionego w danej części. 
Poszczególne części zamówienia opisane zostały w punkcie 2.3.1  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje 
udzielenia zamówienia uzupełniającego. Zamawiający nie dopuszcza wykonania zamówienia przy 
udziale podwykonawców.  
 
2.5. Negocjacje ceny 
Dopuszcza się możliwość negocjacji. Negocjacje ceny będą prowadzone tylko z wykonawcą, który w 
trybie zapytania ofertowego złożył najlepszą ofertę. Negocjacje będą prowadzone tylko w sytuacji gdy 
najlepsza oferta przewyższa kwotę założoną w budżecie projektu przeznaczoną na ten przedmiot 
zamówienia.  
 
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

3.1. Wykonawcy wykluczeni  
O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 są powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiający. Przez powiązanie kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 



 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

 
3.2. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu 

O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i 
doświadczenie, potencjał techniczny, a także którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, przy czym za takiego uznaje się Wykonawcę, który spełnia następujące warunki: 

 Posiada minimum 3-letnie doświadczenie wykonaniu/realizacji podobnego zamówienia, tj. 
polegającego na sprzedaży i dostawie sprzętu elektronicznego, dydaktycznego, pomiarowego, 
pakietów oprogramowania informatycznego. 

 Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 Nie otwarto w stosunku do niej likwidacji oraz nie ogłosił upadłości. 

 
4. KRYTERIA OCENY WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 3.1. na podstawie 
oświadczenia, które zwarte jest w treści załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 3.2. na podstawie 
złożonego wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, 
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia” - „nie spełnia” 
 
5.  WYMAGANE DOKUMENTY 

 Wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik nr 1). 
 Oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym podpisane przez 

osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (Załącznik nr 2). 
 

6.  KRYTERIA OCENY OFERT 
6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

C - oferowana cena brutto – 100% 
6.3. Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 
                                                       Najniższa oferowana cena brutto 
 C – liczba punktów za cenę =                   x 100 

                                              Cena oferty badanej brutto 
Max. ilość punktów: 100 
 

6.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą 
liczbę punktów w danej części. W przypadku gdy Wykonawcy złożą oferty z jednakowym bilansem 
ceny, zostanie wybrany sprzęt o wyższych właściwościach technicznych, a w przypadku gdy są to 
tożsame modele Wykonawca, który złoży ofertę także na inne części zamówienia. 
 
7. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW 
Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie 
elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 
upływu terminu składania ofert.  

 
 
 



8. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:  
Osoba uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Monika Stypułkowska tel.: 85 742 41 51, fax: 
85 742 41 51, e-mail: m.stypulkowska@zdz.bialystok.pl. 
 
9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  
Oferty należy składać faxem nr: 85 7424151, elektronicznie pod adresem: 
m.stypulkowska@zdz.bialystok.pl lub osobiście w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku 
ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, pok. 221, w terminie najpóźniej do dnia 9 czerwca 2017r. do końca 
dnia tj. do godz.  23:59. Decyduje data wpływu e-maila lub faxu, nadania pocztą. W przypadku składania 
ofert pocztą decyduje data nadania tj. data stempla pocztowego. Ofertę złożoną przez potencjalnego 
wykonawcę w ostatnim dniu wyznaczonego terminu zmawiający uznaje za ofertę złożoną w terminie (w 
przypadku ofert nadanych w placówce pocztowej termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego 
upływem oferta została nadana w polskiej placówce pocztowej). W przypadku składania ofert osobiście 
ofertę należy złożyć w godzinach pracy biura tj 7:15 - 15:15 w dniach robocze od poniedziałku do piątku. 
 
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I UMOWY  
10.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego 

przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu 
treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-
mail), jak również zostanie opublikowana w Bazie Konkurencyjności i na stronie Zamawiającego. 
Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany 
treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

10.2. Z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawarta zostanie umowa.  
10.3. Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.2 pkt 17 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zastrzega sobie możliwość udzielenia 
dotychczasowemu wykonawcy, wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności, zamówień 
dodatkowych związanych z zamówieniem podstawowym, zgodnie z warunkami zawartymi w 
Wytycznych, bez konieczności ponownego stosowania zasady konkurencyjności. 

10.4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez 
Zamawiającego o tych okolicznościach.  

 
11. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy. 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. 
 

 



 

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  
 
 
………………………… 
     pieczęć wykonawcy 
 

Zakład Doskonalenia Zawodowego  
 ul. Pogodna 63/1 
                                                                                                              15-365 Białystok 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
Zapytanie ofertowe nr 4/Omnibus17 

 

Nazwa wykonawcy  

Adres wykonawcy  

Dane kontaktowe (tel, fax, e-mail)  

NIP  

 

KOSZTORYS CENOWY 

 

CZĘŚĆ I. POMOCE DYDAKTYCZNE 

LP artykuł/ usługa Proponowany model ilość Cena brutto Wartość brutto 

1 
Bryły obrotowe zestaw 6 

szt.  
2 zestaw   

2 
Przybory Magnetyczne na 
tablicy magnetycznej + 2 

wskaźniki 
 

1 zestaw   

3 
ZESTAW BRYŁ 
transparentnych z 

wyjmowanymi siatkami 
 

1 zestaw   

4 
Bryły wielościany 

nieregularne (ukośne) 6 szt. 
Zestaw 

 
1 zestaw   



5 
Bryły wpisane 6 szt. 

Zestaw  
1 zestaw   

6 
Bryły geometryczne 

(ostrosłupy i 
graniastosłupy) 

 
1 zestaw   

7 Miernik uniwersalny 
 

2 sztuki   

8 
Mikroskop cyfrowy z 

podłączeniem do 
komputera 

 
1 sztuka   

9 Kompasy 
 

5 sztuk   

10 
Oprogramowanie EduROM 

Matematyka LO 1 2 3  
1 licencja   

11 

Kamera cyfrowa 
(sportowa) + zestaw 

akcesoriów 9w1 + karta 
32GB 

 
1 sztuka   

Łącznie wartość część I:  

 
 
 

CZĘŚĆ II. SPRZĘT KOMPUTEROWY I OPROGRAMOWANIE 

LP artykuł/ usługa Proponowany model ilość Cena brutto Wartość brutto 

1 
Laptop z systemem 

operacyjnym  
16 sztuk   

2 
Oprogramowanie biurowe 

(MS Office)  
16 

stanowisk 
  

3 
Oprogramowanie 

Photoshop  
16 

stanowisk 
  

4 zasilacz UPS 
 

2 sztuki   

Łącznie wartość część II:  

 
 
 



CZĘŚĆ III. PRACOWNIA JĘZYKOWA   

lp. artykuł/ usługa Proponowany model ilość Cena brutto Wartość brutto 

1 Pracownia językowa 
 

1 zestaw   

Łącznie wartość część III:  

 

CZĘŚĆ IV. MEBLE 

lp. artykuł/ usługa Proponowany model ilość Cena brutto Wartość brutto 

1 Szafa laboratoryjna 
 

1 sztuka   

Łącznie wartość część IV:  

 

CZĘŚĆ V. SPRZĘT INFORMATYCZNY 

lp. artykuł/ usługa Proponowany model ilość Cena brutto Wartość brutto 

1 serwer plików NAS 
 

1 sztuka   

2 punkt dostępowy 
 

1 sztuka   

3 urządzenie sieciowe 
 

1 sztuka   

Łącznie wartość część V:  

 

CZĘŚĆ VI. ZESTAWY INTERAKTYWNE 

lp. artykuł/ usługa Proponowany model ilość Cena brutto Wartość brutto 

1 
Projektor multimedialny 

Tablica interaktywna  
1 zestaw   

2 Monitor interaktywny 
 

1 sztuka   

Łącznie wartość część VI:  

 



CZĘŚĆ VII URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 
lp. artykuł/ usługa Proponowany model ilość Cena brutto Wartość brutto 

1 Urządzenie wielofunkcyjne 
 

1 sztuka   

Łącznie wartość część VII:  

 
1. Oświadczam/y, że ww. cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z 

wymogami zapytania ofertowego i jest ceną ostateczną.  
2. Oświadczam/y, iż zapoznałem/am/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 

Zamawiającego i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, uzyskałem/am/liśmy konieczne 
informacje potrzebne do przygotowania oferty. W przypadku wyboru mojej/naszej oferty, 
zobowiązuję/my się do zawarcia umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

3. Oświadczam/y, iż spełniam/y wymienione w zapytaniu ofertowym 4/Omnibus17 warunki udziału w 
postępowaniu, tj.:  
a) posiadam/y uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, 

czynności zgodnie w wymogami ustawowymi;  
b) posiadam/y niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  
c) posiadam/y minimum 3-letnie doświadczenie wykonaniu/realizacji podobnego zamówienia, tj. 

polegającego na sprzedaży i dostawie sprzętu elektronicznego, dydaktycznego, pomiarowego, 
pakietów oprogramowania informatycznego. 

d) znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
e) nie otwarto w stosunku do mnie/nas likwidacji oraz nie ogłosiłem/liśmy upadłości.  

 
 
 
 

…………………………………… 
Data i podpis osoby upoważnionej 

 



 

 

 
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym  
 
 
 
 
………………………………………………… 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA OSOBOWO LUB KAPITAŁOWO  

Z ZAMAWIAJĄCYM 
 
 

Ja/ My niżej podpisany/i 
…………………………………………………………………………...…………………………............... 
.......................................................................................................................................................................... 

(imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
działając w imieniu i na rzecz: 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 (nazwa Wykonawcy) 

oświadczam/y, że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zakładem Doskonalenia 
Zawodowego Białymstoku. Powiązanie to polega w szczególności na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
 
 
…………….dnia………………                                             ………………………………….                                                                                    

(podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 

 
 


