
 
 

Bukówno,  16.03.2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) pn.: 

 „Dostawa projektora multimedialnego do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Dionizego 

Feliksa Czachowskiego w Bukównie” 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Radzanów – Publiczna Szkoła Podstawowa im. im. Dionizego Feliksa 

Czachowskiego w Bukównie, Bukówno 1, 26-807 Radzanów 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 Przedmiotem zamówienia jest Dostawa projektora multimedialnego do Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Dionizego Feliksa Czachowskiego w Bukównie w ramach 

Projektu pn. „Nowa jakość w edukacji ogólnej” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Kod CPV -  38652100-1         Projektory 

Projektor multimedialny minimalne wymagania 

Liczba szt. projektora multimedialnego będąca przedmiotem zamówienia – 1 szt. 

 

LP Nazwa komponentu: Wymagane minimalne parametry techniczne: 

1 Technologia DLP 

2 Rozdzielczość podstawowa Min. HD (1920 x 1080) 

3 Jasność 3200  ANSI lumenów 

4 Żywotność lampy Min. 5000 h ( w trybie ECO) 

5 

Żywotność lampy w trybie 

normal:  Min.4000 godz. 

6 współczynnik kontrastu:  10000:1 

7 Moc lampy 240 W 

8 Format obrazu (standard) 16:9 

9 wielkość obrazu od 40 cali–235 cali 

10 Obsługa systemów NTSC/PAL/SECAM, HDTV 

11 Głośniki 
Min. 1 o mocy min. 10 W 

 

12 
Możliwość prowadzenia 

prezentacji bez komputera  Tak 

13 
Wejścia 

wejście HDMI, wejście komponentowe, wejście D-Sub 15pin, 

wejście liniowe audio, wyjście liniowe audio, 2 x złącza USB 

14 Funkcje specjalne menu 
Menu ekranowe w j. polskim, sterowanie i zarządzanie przez sieć, 

zabezpieczenie kodem PIN, 3D ready 

15 
Akcesoria 

Baterie do pilota, Instrukcja obsługi, Kabel VGA (D-Sub 15), 

Kabel zasilający, Pilot 

16 Gwarancja gwarancja  36 miesięcy, gwarancja na lampę: 12 miesięcy 

 



 
 

1. Wykonawca, który zostanie wyłoniony w toku postępowania, zobowiązany będzie  

do dostarczenia we własnym zakresie oraz na własną odpowiedzialność projektora, do 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Dionizego Feliksa Czachowskiego w Bukównie, 

Bukówno 1,  26-807 Radzanów  
2. Projektor musi spełniać wymagania określone w niniejszym Zapytaniu. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia: 5 dni od dnia podpisania umowy. 

 

V. ISTOTNE INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA 

1. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. 

2. Forma i termin płatności: przelew bankowy na konto Wykonawcy w terminie 30 dni  

od daty przyjęcia usługi, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez 

Wykonawcę i Zamawiającego oraz prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia, 

określonego w pkt. 2, w przypadku opóźnień w przekazywaniu Zamawiającemu transz 

dotacji unijnej przez Instytucję Pośredniczącą lub braku środków finansowych na koncie 

projektu Zamawiającego. Po otrzymaniu środków finansowych od Instytucji 

Pośredniczącej, Zamawiający ureguluje zaległe płatności w terminie do 5 dni roboczych 

od momentu wpływu środków na konto projektu Zamawiającego. 

 

VI. ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY 

1. Informowanie o stanie realizacji dostawy, pojawiających się problemach istotnych  

dla realizacji dostawy. 

2. Dostarczenie fabrycznie nowego projektora, kompletnego, wolnego  

od wad materiałowych, sprawnego technicznie. Projektor winien odpowiadać warunkom 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz odpowiadać standardom jakościowym  

i technicznym przewidzianym dla zamówienia, jakie określił Zamawiający. 

3. Dostawa przedmiotu zamówienia na wskazany adres obejmuje wniesienie  

do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego i montaż urządzeń, jeśli jest 

wymagany. 

4. Wyposażenie, będące przedmiotem zamówienia, zostanie dostarczone Zamawiającemu w 

oryginalnych opakowaniach producenta. 

5. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu 

wszelkie dokumenty ich dotyczące, a w szczególności opisujące w języku polskim funkcje 

i sposób ich użytkowania, w tym instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji, gwarancje i 

atesty. 

6. Udzielenie 36 miesięcznej gwarancji, , gwarancja na lampę 12 miesięcy i rękojmi na 

projektor licząc od dnia odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia. 

 

VII. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, 

c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia, 

i złożą stosowne oświadczenia (Załączniki nr 2 do Zapytania). 



 
 

2. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie metodą 

warunku granicznego „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o dokumenty złożone przez 

oferentów w niniejszym postępowaniu. 

 

VIII. PODSTAWY  WYKLUCZENIA  
1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym.  

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

3. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.  
 

IX . KRYTERIA OCENY 

1. Ocenie przez Zamawiającego poddane zostaną wyłącznie oferty, które: 

a. spełnią warunki dot. wzięcia udziału w postępowaniu opisane w pkt. VII. i VIII, 

b. zawierać będą ceny dla wszystkich pozycji wyszczególnionych w Załączniku nr 1  

do Zapytania, 

c. będą kompletne, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy oraz będą zawierały wszystkie załączniki wymienione w pkt. X.5. 

niniejszego Zapytania ofertowego. 

2. Oferty, o których mowa w pkt. 1 zostaną poddane ocenie wg następującego kryterium  

i jego wagi: 

Cena – 100% 
Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym 

(Załącznik nr 1 do zapytania). Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona  

na podstawie poniższego wzoru: 

cena brutto najtańszej ważnej oferty 

        Cena = ------------------------------------------------------- x 100 pkt. 

cena brutto badanej oferty  

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym. 

4. Zamawiający ma prawo żądać od Oferenta dokumentacji potwierdzającej informacje 

zawarte w załącznikach przedkładanych celem spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu. 

5. Kompletna oferta powinna zawierać: 

a. Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1, 



 
 

b. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu niezbędnych uprawnień do wykonania 

przedmiotowego zamówienia oraz potencjału ekonomicznego i technicznego  

– załącznik nr 2, 

c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  

– załącznik nr 3, 

d. Zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 4. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

2. Bieg terminu, o którym mowa w pkt. 1, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

X. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 24.03.2017 r. do godz. 10.00 

 

 do Urzędu Gminy w Radzanowie,  

Radzanów 92A,  

26-807 Radzanów (pok. 17) 

  

opisanych w następujący sposób: w lewym górnym rogu koperty - dane Wykonawcy, oraz 

z dopiskiem zawartym pod adresem Zamawiającego: „Oferta na Dostawa projektora 

multimedialnego do Publicznej Szkoły Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w 

Bukównie”, 

2. O przyjęciu oferty przez Zamawiającego celem jej rozpatrzenia, decyduje data i 

godzina wpływu oferty pod wskazany adres . 

3. Oferta przesłana/dostarczona po terminie określonym w pkt. 1, nie będzie rozpatrywana. 

 

XI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.03.2017 r. o godz. 10.15  

w Urzędzie Gminy w Radzanowie, Radzanów 92 A, 26-807 Radzanów / pok. 16 

 

 KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM 

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami są: 

a. Magdalena Sikora – tel. 486136210 

b. Leśnowolska Magdalena tel. 486136362 wew. 21 

 

XII. UWAGI KOŃCOWE 

1. Miejsca publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

a. Strona www: http://www.pspbukowno.pl/  oraz  http://ugradzanow.bip.org.pl/ 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia Zapytania 

ofertowego w przypadku gdy cena złożonych ofert przewyższy kwotę środków jaką 

Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu Zapytania ofertowego. 

3. Zamawiający poinformuje o wyborze Wykonawcy zamieszczając informację na stronie : 

http://www.pspbukowno.pl/  oraz  http://ugradzanow.bip.org.pl/, oraz prześle informację 

listownie. 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w ramach niniejszego postępowania, 

zostanie o tym poinformowany w sposób indywidualny. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych 

ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od 

zawarcia umowy dot. realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. 

http://www.pspbukowno.pl/
http://www.pspbukowno.pl/


 
 

 

XIII. Załączniki stanowiące integralną część zapytania ofertowego: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu niezbędnych uprawnień  

do wykonywania przedmiotowego zamówienia oraz niezbędnej wiedzy, doświadczenia, 

potencjału ekonomicznego i technicznego 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Załącznik nr 4 – Projekt umowy 

          

         

 


