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Znak sprawy OS.042.2.9.2018 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

PROWADZONONE NA ZASADACH ROZEZNANIA RYNKU 

 

Znak sprawy: OS.042.2.9.2018 
 

 

Kod CPV: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne  

 

 

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

Siedziba Zamawiającego - Gmina Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg – tablica ogłoszeń - 

w dniu: 19.10.2018 r. 

Na stronie internetowej Urzędu Miasta w Brzegu w dniu: https://brzeg.pl/ 19.10.2018 r. 

 

Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. 

 

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu TIK w ramach projektu pn. "Aktywny Kreatywny 

Maluch – program wsparcia przedszkoli na terenie Gminy Brzeg" współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej 9 - Wysoka 

jakość edukacji, działanie 9.1 - Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.3 - Wsparcie edukacji 

przedszkolnej. 

 

  

https://brzeg.pl/
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1. Zamawiający 

Gmina Brzeg 

ul. Robotnicza 12 

49-300 Brzeg 

tel. 774169970 fax. 774169952 

e-mail: um@brzeg.pl 

witryna: http://brzeg.pl/ 

 

2. Tryb postępowania 

2.1. Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez 

upublicznienie zapytania ofertowego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  

z dnia 19 lipca 2017 r. rozdział 6.5.1. 

2.2. W prowadzonym postępowaniu w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą 

składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. 

2.3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1 Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu TIK w ramach projektu pn. "Aktywny Kreatywny 

Maluch – program wsparcia przedszkoli na terenie Gminy Brzeg" 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020, dla osi priorytetowej 9 - Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 - Rozwój edukacji, 

poddziałanie 9.1.3 - Wsparcie edukacji przedszkolnej. 

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do ogłoszenia 

o zamówieniu. 

3.3 Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolnych od wad 

fizycznych i wad prawnych. 

3.4 Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia - określa wzór umowy, stanowiący załącznik 

nr 3 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. 

 

4. Termin wykonania zamówienia: 
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4.1 Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 dni od daty zawarcia umowy. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy: nie dotyczy przedmiotowego 

postępowania. 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu: 

Nie dotyczy postępowania. 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów 

7.1 Oferty w przedmiotowym postępowaniu składa się w formie pisemnej lub w wersji 

elektronicznej przesłanej na adres mailowy promocja@brzeg.pl lub faksem 774169952 

7.2 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane 

drogą elektroniczną. 

7.3 Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie 

może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna,  

z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu. 

7.4 Dane adresowe do korespondencji zostały wskazane w punkcie nr 1 przedmiotowego 

ogłoszenia. 

7.5 Na każdym etapie postępowania przed terminem składania ofert Wykonawca może 

zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później przed upływem 

terminu składania ofert, jeżeli będzie to możliwe. 

7.6 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert  

w wyniku złożonych zapytań. 

7.7 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej, 

prowadzonego postępowania. 

7.8 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę zamawiający 

udostępniana na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

7.9 Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas 

na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz 

zamieszcza tą informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

mailto:promocja@brzeg.pl
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8.Wadium 

Nie jest wymagane wniesienie wadium. 

 

9. Termin związania ofertą: 

9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. 

9.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, na oznaczony okres. 

 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert: 

10.1 Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem do zapytania ofertowego pn.: TREŚĆ 

OFERTY. 

10.2 Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 

10.3 Oferta zawiera wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje, zawarte w niniejszym 

zapytaniu ofertowym. 

10.4 Oferta stanowi oświadczenie woli Wykonawcy. Składając ofertę w odpowiedzi na 

niniejsze ogłoszenie Wykonawca przyjmuje warunki zapytania ofertowego, 

postanowienia zawarte we wzorze umowy, akceptuje bez zastrzeżeń przedmiot 

zamówienia oraz 30-dniowy termin związania ofertą.  

10.5 Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w języku 

innym niż język polski. 

10.6 Ofertę wraz z załącznikami można złożyć w jednej z form tj.:  

10.6.1 w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie na adres poczty 

Zamawiającego) lub 

10.6.2 w formie elektronicznej (skan z podpisami Wykonawcy) mailem na adres 

promocja@brzeg.pl lub 

10.6.3 faksem (z podpisami Wykonawcy) 774169952 

10.7 Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane, 

w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (np. czytelnie lub parafowane 

i opatrzone imienną pieczęcią), przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba-osoby 

podpisująca-e ofertę nie wynika z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej 

(CEIDG) to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo 



 

 
 

 

5 
 

to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania 

oświadczeń woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (np. do 

podpisania oferty).   

10.8 Przy sporządzaniu oferty, oświadczeń i dokumentów, dla których Zamawiający 

przygotował druki należy kierować się tymi drukami. 

10.9 Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc, musi być parafowane przez 

Wykonawcę (uprawnione do reprezentacji osoba/y, które podpisały ofertę). 

10.10 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – jako konsorcjum.  

W przypadku, konsorcjum wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10.11 Zapisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, będących 

uczestnikami konsorcjum. 

10.12 Jeżeli oferta konsorcjum została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców. 

10.13 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy 

10.14 W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę swojego pełnomocnika do 

reprezentowania podczas prowadzonego postępowania Wykonawca musi złożyć 

pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) osoby/osób 

podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego 

ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, oraz stosowne 

pełnomocnictwo wystawione dla pełnomocnika reprezentującego uczestników 

konsorcjum (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), 

gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 

10.15 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę.  

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Oferty należy składać do dnia 29.10.2018 r. do godziny 09:00. 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny 
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12.1 Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia 

tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia 

oraz warunki stawiane przez Zamawiającego. 

12.2 Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej  

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie  

z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, poinformuje zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, 

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

13. Kryteria oceny oferty: 

13.1 Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

13.1.1 Cena – waga max. 60/100 pkt  

13.1.2 Termin dostawy – waga max. 40 pkt. (maksymalny termin 30 dni kalendarzowych)  

 

13.2 Kryterium cena– będzie obliczane wg wzoru: 

13.2.1 Ilość punktów cena= (Cena najniższa oferowana brutto/Cena badanej oferty 

brutto )x 60  

13.2.2 Ilość punktów termin = (Najkrótszy termin spośród złożonych ofert (podany  

w dniach kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – nie może być dłuższy niż 

30 dni kalendarzowych)/Termin badanej oferty) x 40  

13.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów,  

w wyniku sumowania punków w kryteriach oceny ofert i odpowiadająca wszystkim 

warunkom przedstawionym zapytaniu ofertowym. 

 

13.4 Zamawiający poprawi w złożonych ofertach: 

13.4.1 oczywiste omyłki pisarskie, 

13.4.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

13.4.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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13.5 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym 

terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

13.6 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki,  

w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 

techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 

wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej 

na podstawie odrębnych przepisów (a także przedstawione dowody). 

13.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który 

złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa 

możliwości finansowe przewidziane w budżecie Projektu. 

13.8 Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia niekompletnej oferty  

w przypadku gdy zostanie złożona tylko jedna oferta.  

 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia Zamawiającemu 

właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności 

gospodarczej (jeśli dotyczy) lub wglądu do dowodu osobistego. 

 

15.Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:  

Beata Duk-Kosok - tel. 505-195-082 e–mail: info@bd-consulting. om.pl 

 

16. Zamawiający przewiduje zmiany w treści zawartej umowy na zasadach określonych we 

wzorze umowy. 

 

17. Informację o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni w taki sam sposób jak 

przedmiotowe ogłoszenia. 

 

18. Z przeprowadzonego i zakończonego postępowania zostanie sporządzony protokół, który jest 

jawny. 

 

19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – dalej „Rozporządzenie”, 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Brzegu. 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 

numerem telefonu: 774169714 lub adresem e-mail: bb@brzeg.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienie obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, 

związanym z realizacją ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane 

osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty 

uprawnione na podstawie przepisów prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres 

wynikający z przepisów prawa – ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2018r. poz.217, poz. 650) oraz  kategorii 

archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów 

gmin i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki, 

zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011r. Nr. 27 

poz.140). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i 

kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt; 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, a także prawo do ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia; 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest 

Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W przypadku nie podania danych osobowych 

może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów. 
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9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie 

podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym 

mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia. 

 

20. Załączniki do ogłoszenia: 

19.1 Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

19.2 Załącznik nr 2 - Treść oferty  

19.3 Załącznik nr 3 - Wzór umowy  

 


