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ZAPYTANlE OFERTOWE

Dokładna nazwa i adres wykonawcy

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie,
ul, Krzyżanowskiego 24,35-329 Rzeszów zaprasza do złożenia ofeń na ,,Zakup i dostawę mebli do pracowni

wieloprzedmiotowej VR i pracowni robotyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie w ramach

otrzymanego wsparcia polegaiącego na rozwijaniu infrastruktury szkolnej LABORATORlA PRZYSZŁOŚCl".

1. Opis przedmiotu zamówienia:

r) przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli do pracowni wieloprzedmiotoweiVR i pracowni

robotyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie w ramach otrzymane$o wsparcia
polegającego na rozwijaniu infrastruktury szkolnej LABORATOR|A PRZYSZŁOŚC| zgodnie z wykazem
ujętym, w załączniku nr t do zapytania ofertowego.

z) W ramach zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do zakupu mebli określonych iloŚciowo
i rodzajowo w załączniku nr l - opis przedmiotu zamówienia - formularz asortymentowy.

z. Warunki realizacii zamówienia:

r) Zamawiający zastrzega, że zamawiane meble określone w załączniku nr 1 - opis przedmiotu
zamówienia- formularz asortymentowy muszą być fabrycznie nowe, kompletne, najwyższej jakoŚci,

oryginalnie zapakowane, nie noszące śladów używania, demontażu lub wymiany elementów i objęte
gwarancją producenta. Oferowane meble winny być dopuszczone do stosowania w placówkach

oświatowych i posiadać stosowne potwierdzenie w tym zakresie spełniające wymogi zgodnie
z obowiązującymi przepisami (certyfikat CE, atesty, świadectwa iakości). Zamawiający zobowiązany jest

przy dostarczaniu przedmiotu zamówienia (załącznik nr t) dołączyć instrukcje montażu w języku

polskim.
z) Zamawiający zastrze1a sobie prawo do wezwania bądź wyiaśnienia treści złożonych ofert

z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.

3) Wykonawca pokrywa wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty,

Ą Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania
którejkolwiek z ofert bez podania pruyczyny.

6) Minimalny okres gwarancji wynosi z4 miesiące licząc od dnia wystawienia faktury VAT. W przypadku
gdy kańa gwarancyjna bądź inny dokument dołączony do dostarczanego sprzętu przewiduje inne niŻ

określone umową warunki gwarancji, mają zastosowanie warunki korzystniejsze dla Zamawiającego,

7) W przypadku awarii dostarczonych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia (na czas

naprawy) urządzeń zastępczych, sprawnych, wolnych od wad.
8) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy gwarancyjnej w ciągu t4 dni, licząc od dnia

zgłoszenia. Jeżeli przewidywany okres naprawy gwarancyjnej przekroczy l4 dni, Zamawiający może



domagać się dostarczenia, na czas naprawy, sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach, Odbiór

naprawionego przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru.

3. Miejsce itermin składania ofert:

oferty proszę składać drogą elektroniczną na adres: zamowienia@zsp6.rzeszow.pl lub osobiŚcie

w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie do l7.1z.zozlr. do godz. o8.oo.

4. Termin wykonania zamówienia: do 31.o3.zozzr.

5. Opis sposobu przygotowania oferty;

ofertę nalezy złożyć lub przesłać na adres: Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie,

ul. Krzyżanowskiego 24, 35 - 3z9 Rzeszów w kopercie z dopiskiem: ,,Zakup i dostawa mebli do pracowni

wieloprzedmiotowej VR i pracowni robotyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie w ramach

otrzymanego wsparcia polegającego na rozwijaniu infrastruktury szkolnej LABORATORlA PRZYSZŁOŚCl".

oferent możezłożyć tylko iedną ofertę z jedną ceną. Wykonawcy składają formularz oferty. Oferta musi

spełniać następujące wymogi:
o musi byćzłożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
o musi być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez osobę/y uprawnioną/e.

Przez osobę/y uprawnioną/e należy rozumieć odpowiednio osobę/y, która/e zgodnie

z odpowiednimi przepisami jest/są uprawniona/e do składania oświadczeń woli w zakresie

praw i obowiązków majątkowych wykonawcy,
o cena w ofercie jest ceną ryczałtową obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją

zamówie nia określ onego przez Zamawia jące go w zapyta niu ofertowym.
. wydatki poniesione przez oferenta związane z realizacją przedmiotu zamówienia lezą po

stronie Wykonawcy.
o zamawiający nie dopuszcza mozliwości składania ofert wariantowych.
o wykonawca jest związany ofertą w okresie 3o dni , licząc od dnia następującego po dniu

wyznaczonym jako ostateczny termin składania ofert.
o opis przedmiotu zamówienia - formularz asortymentowy, formularz oferta oraz projekt

umowy stanowią i nte gral ną część zapytania ofertowego.
oferta musi być sporządzona w języku polskim z ceną określoną w złotych polskich z dokładnoŚcią do

dwóch miejsc po przecinku. Cena określona w ofercie winna zawierać wszystkie koszty realizacji

zamówienia w tym podatek VAT.

6. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny; cena too%

r) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie roo).

ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu. Obliczenie będzie dokonywane
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

z) Wykonawca zobowiązany iest do złożenia wraz z formularzem oferty formularza cenowego, który
powstanie poprzez dodanie do załącznika nr 1 - formularz asortymentowy rubryk: cena iednostkowa
netto (w złotych), wartość netto (w złotych), wartość brutto (w złotych).

3) Wartość całości zamówienia (netto/brutto) w utworzonym formularzu cenowym musi byĆ taka sama,

iak cena w formularzu ofertowym.

7. KLAUZULA |NFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie Ogó|nego rozporządzenia o ochronie danych (dalej:,,RODO") informujemy, że;

,) Administratordanych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, ul. Prof. A.

Krzyżanowskiego 24,35-329 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu.

2) Dane kontaktowe lnspektora Ochrony Danych:



3)

Kontakt z lnspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow,pl, lub

pisemnie na adres administratora danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą;

a) na etapie postępowania o udzielenie zamówienia: na podstawie art. 6 ust. l lit, c RODO w związku

zart.z ust, t pkt 1ustawy z dnia lt września 202o r. Prawo zamówień publicznych w celu związanym

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ponizej 1Joooo złotych, prowadzonym

w trybie zapytania ofertowego.

b) na etapie zawierania umowy: na podstawie art. 6 ust. l lit. b RODO w celu zawarcia i prawidłowego

wykonania umowy, której przedmiotem jest:

a)

5)

6)

Odbiorcy danych osobowych:
odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2oo1 r o dostępie do informacji

publicznej, oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych, oraz instytucje na

mocy wiążących umów (np. * celu rozliczenia środków unijnych, w celu rozliczenia środków

publicznych).

Okres przechowywania danych osobowych:
państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą zdnia:Ęlipca l983 r. o narodowym

zasobie archiwalnym i archiwach, oraz załącznikiem do ww. ustawy określającym okresy

archiwizowania dokumentów, przez okres 5 |at od dnia zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia, a umowy przez okres to lat.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu ma prawo do:

a) dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) - na zasadach przewidzianych

W art.15 it6 RoDo;
b) żądania usunięcia danych osobowych - na zasadach przewidzianych w ań. t7 RODO);

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych - na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO;

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, oo-193 Warszawa), w sytuacji

uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszył przepisy

RoDo,
lnne informacie:
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwy

udziałw postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej13o ooo złotych.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą

profilowane.

Sporządził *: zatwięrdził:

7)

8)

Podpis pracownika prowadzącego

postępowanie

Podpis i pieczęć kierownika jednostki



*dotyczy tylko egzemplarza, który zawarty jest w dokumentacji jednostki

7" Załącznikl:

t formularz oferty

.i. projekt umowy


