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Zapytanie Ofertowe 

 

 

 W związku z realizacją projektu WND-RPSL.11.02.03-24-0301/18-003 „Nowoczesne Szkoły 

Zawodowe”  realizowanego w ramach Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, 

Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – 

kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego, na terenie 

województwa Śląskiego   poszukujemy w ramach postępowania opartego na zasadzie 

konkurencyjności dostawcy wyposażenia zgodnie z poniższą specyfikacją:  

1.  

LP SPRZĘT ILOSC OPIS PARAMETRÓW MINIMALNYCH POJEDYŃCZEGO ZESTAWU 

1 Wózek na kółkach do 

statywu (typ Manfrotto 

114MV lub odpowiednik) 

1 - Waga: 6,2kg 

- Wysokość: 22cm 

- Średnica: 112cm 

- Maksymalne obciążenie*: 60kg 

- Kolor: czarny 

- Materiał: aluminium 

 

Uwaga: W przypadku braku dostępnego na rynku sprzętu spełniającego wymagania, 

sprzęt najbardziej zbliżony do parametrów określonych w zapytaniu spełniający 

parametry minimalne. 
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Oferty oceniane będą według klucza: 

 – najniższa cena (waga punktów 80). 

1. LEGENDA CENA/KWOTY WNIOSEK 

%  różnicy Ilość  punktów 

117% - ∞ 0 

110%-116% 62 

105%-101% 64 

100%-95% 66 

90%-94% 68 

85%-89% 70 

80%-84% 72 

75%-79% 74 

70%-74% 76 

65%-69% 78 

60%-64% 80 

 

UWAGA: Należy wskazać model oferowanego sprzętu i jego parametry techniczne 

W przypadku gdy parametry sprzętu w ofercie będą niższe niż wskazane minimalne 

parametry w zapytaniu ofertowym, oferta taka zostanie odrzucona. 

 

 

 

 

– gwarancja (waga punktów 10)  

2. LEGENDA GWARANCJA 

CZAS GWARNACJII Ilość  punktów 

24 miesięcy i powyżej 10 

Od 12 do 24 miesięcy 5 

Poniżej 12 miesięcy 0 
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Gwarancja poniżej 12 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

– czas dostawy (waga punktów 10). 

3. LEGENDA CZASU DOSTAWY 

CZAS DOSTAWY Ilość  punktów 

1-7 dni 10 

8-21 dni 5 

powyżej 21 dni 0 

 

 

 

Złożenie oferty z terminem realizacji powyżej 21  dni nie skutkuje odrzuceniem 

oferty. Jednak maksymalny termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy  niż do 

30.04.2020. 

 

Łączny maksymalny poziom punktów 100. 

 

Pozycje słownika CPV obejmujące niniejsze zapytanie: 

30210000-4 Maszyny do przetwarzania danych 

30213100-6 Komputery przenośne 

39162000-5 Pomoce naukowe 

39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny 

39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe 

30213000-5 Komputery osobiste 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
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Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zapytania: 

1. Dostawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Liderem projektu. 

W tym celu musi złożyć wypełniony i podpisany załącznik nr.1 „Oświadczenie 

wykonawcy o braku powiązań z Beneficjentem” wraz z ofertą. 

2. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. 

3. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną 

powiadomieni drogą elektroniczną mailowo i poprzez stronę internetową 

www.leantech.com.pl  

 

Oferty cenowe brutto wraz z modelem oferowanego sprzętu, parametrami 

technicznymi oraz informacją na temat okresu gwarancji prosimy przesyłać do dnia 

21.02.2020 na adres e-mail : biuro@leantech.com.pl  lub pocztą na adres:   

Lean Tech Robert Markowiak 
Gaj Mały 118B 

64-520 Obrzycko  

 

Z poważaniem 

Robert Markowiak  

Lean Tech  

Gaj Mały 118B 

64-520 Obrzycko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leantech.com.pl/
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z BENEFICJENTEM 

 
 
 

................................................... 

/miejscowość i data/ 

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

................................................. 

................................................. 

……………………………… 

……………………………… 

/Nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Beneficjentem projektu –  

Lean Tech Robert Markowiak  Gaj Mały 118B, 64-520 Obrzycko. 

Nie posiadam powiązań między Beneficjentami lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Beneficjentów lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjentów 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, 

polegającymi w szczególności na: 

 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika 

d) 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. 

 

 

 

 

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

                                  /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 


