Kielce, 15.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 02/SMI/2019
ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
realizowane na potrzeby projektu: „Szkoła młodych inżynierów/inżynierek" (POWR.04.03.000030/18) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; 4.3 Współpraca
ponadnarodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Projekt Szkoła młodych inżynierów/rek realizowany w okresie 01.12.2018 r. do 30.11.2021 r. ma na
celu dostosowanie oferty edukacyjnej w 22 szkołach na terenie Polski poprzez wypracowanie
i wdrożenie nowego programu szkoleniowego dla nauczycieli i uczniów umożliwiającego
prowadzenie nowej formy pracy z uczniami, rozwijającej ich zdolności i kompetencje politechniczne,
wspólnie z partnerem ponadnarodowym i pracodawcami.

1. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności,
regulowaną w szczególności Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (rozdział 6.5.2).

2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień́ publicznych.

3. Zamawiający:
Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach
przy ul. Kościuszki 11, 25-310 Kielce, KRS: 0000033965, NIP: 657-21-24-893, e-mail: info@psi.kielce.pl

4. Data i miejsce opublikowania Zapytania ofertowego:
Zapytanie ofertowe upubliczniono w dniu 15.10.2019 r.
www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz
Zamawiającego: www.psi.kielce.pl.

w Bazie Konkurencyjności:
na
stronie
internetowej

5. Zasady komunikowania się z Zamawiającym:
• Osoby do kontaktu z Zamawiającym: Wiesława Stajura, Małgorzata Zawrzykraj-Miśkiewicz
• Wykonawcy, mogą wnioskować o wyjaśnienia lub uszczegółowienia dotyczące treści Zapytania
Ofertowego na adres mailowy: info@psi.kielce.pl, z zastrzeżeniem zapisów punktów 13.3-4.
• Zamawiający opublikuje na stronach internetowych, na których zamieszczono Zapytanie
ofertowe, pytania potencjalnych Wykonawców i odpowiedzi.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany warunków zapytania ofertowego w
każdej chwili bez wskazania przyczyn.
• Informacje o zmianie Zamawiający opublikuje na stronach internetowych, na których
umieszczono Zapytanie ofertowe. Jeżeli zmiana będzie wymagała przedłużenia terminu
składania ofert, termin zostanie wydłużony przez Zamawiającego.
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• Zamawiający opublikuje na stronach internetowych, na których zamieszczono Zapytanie
ofertowe wyniki z przeprowadzonego postępowania.

6. Opis Przedmiotu zamówienia:
6.1. Zapytanie nr 02/SMI/2019 zostało podzielone na zadania:

Zadanie

Opis poszczególnych części zadań
składających się na przedmiot zamówienia

1

a) Wykonanie i utrzymanie Internetowego Portalu edukacyjnego
zapewniającego
wsparcie
użytkowników/użytkowniczek
w trakcie realizacji Projektu
b) Egzamin certyfikacyjny w oparciu o portal edukacyjny dla min.
640 uczniów/uczennic
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a) Dostawa modeli zdalnie sterowanych pojazdów do
samodzielnego montażu przez uczniów na potrzeby organizacji
zawodów w ilości 10 zestawów
b) Dostawa modeli zdalnie sterowanych pojazdów do
samodzielnego montażu przez uczniów na potrzeby organizacji
zawodów w ilości 22 zestawów

6.2.

Szczegółowe wymagania dla zadań 1 i 2 znajdują się odpowiednio w Załączniku nr 1 oraz
Załączniku nr 2.
6.3. Określenie przedmiotu zamówienia według Kodów CPV/ Kod zamówienia według Wspólnego
Słownika Zamówień:
48220000-6 - Pakiety oprogramowania dla internetu i intranetu
72413000-8 - Usługi w zakresie projektowania stron WWW
72415000-2 - Usługi hostingowe dla stron WWW
72421000-7 - Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych
aplikacji klienckich
72422000-4 - Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych
aplikacji serwerowych
48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego
39162100-6 - Pomoce dydaktyczne
39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny
39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe
30213200-7 - Komputer tablet

6.4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
6.4.1. Zamówienie w zakresie Zadania 1 musi zostać zrealizowane w terminach podanych
w Załączniku nr 1.
6.4.2. Zamówienie w zakresie Zadania 2 musi zostać dostarczone w terminach podanych
w Załączniku nr 2 do siedziby Zamawiającego na adres:
Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, 25-310 Kielce.
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6.4.3. Przedstawiciel Zamawiającego oraz Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności jakościowej
i ilościowej każdego z zadań. Na potwierdzenie odbioru zostaną podpisane protokoły odbioru
do każdego zadania. Jeden egzemplarz trafia do Zamawiającego, drugi zostaje u Wykonawcy.
6.5. Warunki płatności:
6.5.1. Podpisane protokoły odbioru bez uwag będą podstawą do wystawienia faktur VAT.
6.5.2. Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe, wcześniejsze niż zadeklarowany termin realizacji
zamówienia, obejmujące co najmniej jedną część Zadania. Po dokonaniu odbioru
częściowego, Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie protokołu odbioru dla danego
zadania/części zadania.
6.5.3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki.
6.5.4. Wysokość zaliczki będzie uzależniona od środków finansowych jakimi będzie dysponował
Zamawiający. Zaliczka może być udzielona w transzach.

7. Warunki Udziału w Postępowaniu:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne zasoby,
wiedzę i umiejętności, umożliwiające realizację zamówienia, a także znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
7.2. Przedłożą specyfikacje techniczne, certyfikaty i inne dokumenty dotyczące oferowanego sprzętu,
oprogramowania i pomocy dydaktycznych, potwierdzające, że oferowany przedmiot
zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
7.3. Z możliwości realizacji zamówienia zostają wyłączone podmioty, które są powiązane osobowo
lub kapitałowo z 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,
w szczególności poprzez:
a. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. Posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d. Pozostawanie 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.
Powyższe warunki udziału będą oceniane na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych
przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów - wykaz wymaganych oświadczeń i innych
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę
zawarto w punkcie 15 zapytania ofertowego.

8. Kryterium i sposób oceny ofert
8.1. ZADANIE 1: sposób przyznawania punktacji zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
8.2. ZADANIE 2: sposób przyznawania punktacji zgodnie Załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania.
8.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia, przed zakończeniem procedury
wyboru i podpisaniem umowy, z Wykonawcą/Wykonawcami, którzy w wyniku postępowania
uzyskali największą liczbę punktów, testów wersji demonstracyjnych zaproponowanego
w ofercie sprzętu, pomocy dydaktycznych i/lub oprogramowania objętych zamówieniem.
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8.3.1 Testy

odbędą się w formie elektronicznej (np. poprzez przekazanie przez
Oferenta/Wykonawcę do Zamawiającego linków do wersji demonstracyjnych oprogramowania)
lub w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym terminie o czym dany Oferent zostanie
poinformowany z 3 dniowym wyprzedzeniem.
8.3.2 W przypadku gdy zaproszony Wykonawca nie stawi się lub nie będzie w stanie zakończyć
w wyznaczonym terminie testów z powodów, które mógł przewidzieć lub testy wypadną
negatywnie jego oferta zostanie odrzucona, a Zamawiający wezwie następnego Wykonawcę,
który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, tj. w kolejności uzyskanych punktów, z pozostałych
ważnych ofert.
8.3.3 W trakcie testów zostanie sporządzony protokół zgodności wymogów Zamawiającego
z oferowanym sprzętem i oprogramowaniem podpisany przez przedstawicieli Oferenta
i Zamawiającego.
8.3.4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość rejestracji przebiegu testów z wykorzystaniem
kamery wideo.

9. Termin i miejsce składania ofert oraz sposób przygotowania oferty.
9.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
9.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9.3. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej, w języku polskim, osobno na załączonym
Formularzu ofertowym dla Zadania 1 (Załącznik 3) oraz Formularzu ofertowym dla Zadania 2
(Załącznik 4), a także Formularzu specyfikacji oferty dla Zadania 1 (Załącznik 5) oraz Formularzu
specyfikacji oferty dla Zadania 2 (Załącznik 6) wraz z innymi niezbędnymi załącznikami
wymienionymi w niniejszym zapytaniu (wykaz w punkcie 15).
9.4. KAŻDA STRONA OFERTY (WRAZ Z WSZYSTKIMI ZAŁĄCZNIKAMI) MUSI BYĆ ZAPARAFOWANA
PRZEZ WYKONAWCĘ SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ ORAZ PONUMEROWANA.
9.5. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie
prawnym w imieniu Wykonawcy przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczątkami
imiennymi. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, należy dołączyć
pełnomocnictwo potwierdzające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy.
9.6. Do oferty należy załączyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
stanowiący załącznik nr 7 do zapytania.
9.7. Do oferty należy dołączyć aktualny wydruk z właściwego rejestru przedsiębiorców lub
zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wskazujące osoby uprawnione do działania
w imieniu i na rzecz Wykonawcy.
9.8. Oferty złożone w innej formie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
9.9. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane
z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie.
W ofercie także należy podać ceny za poszczególne elementy zadań zgodnie z formularzem
ofertowym.
9.10. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
m.in. koszty transportu i wniesienia, koszty serwisu gwarancyjnego.
9.11. W przypadku gdy zaoferowane ceny przekroczą koszty odpowiadających im zadań w budżetach
zatwierdzonych w Projekcie, Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji zaoferowanych cen.
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9.12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.13. Ofertę sporządzoną zgodnie z zapisami pt. 9.3-9.10 należy dostarczyć do Zamawiającego:
 drogą elektroniczną na adres: info@psi.kielce.pl, w temacie należy wpisać „Oferta
do zapytania nr 02/SMI/2019”. Oferty przesłane pocztą e-mail należy dostarczyć w oryginale
do siedziby Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty wysłania oferty drogą
elektroniczną.
 Osobiście, pocztą lub kurierem w kopercie z dopiskiem „Oferta do zapytania
nr 02/SMI/2019” na adres siedziby Zamawiającego: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne
Sp. z o.o. ul. Kościuszki 11 25-310 Kielce.

Termin złożenia oferty: 22.10.2019 r. do końca dnia (liczy się data i godzina wpływu do
biura Zamawiającego). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały
ocenie.
Nie dostarczenie w terminie oryginałów oferty złożonej za pośrednictwem poczty e-mail
skutkuje odrzuceniem oferty.
10.

Szczegółowa procedura Postępowania Ofertowego:

10.1. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona wyboru najkorzystniejszej ofert/y,
co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.

10.2. W razie wątpliwości Zamawiający będzie miał prawo zwrócić się do Wykonawców
o wyjaśnienie treści złożonych ofert. Uzupełnienie/wyjaśnienie oferty nie może prowadzić do
zmiany jej warunków. Uzupełnienie/wyjaśnienie powinno być dokonane w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
10.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji:
 w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą/Wykonawcami, którego/których oferta uzyskała
najwyższą ilość punktów, to jest została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy cena
podana przez Wykonawcę/ców przekracza wysokość środków przeznaczanych w budżecie
Projektu na przedmioty zamówienia objęte niniejszym postępowaniem.
 w celu ustalenia korzystniejszej oferty, w sytuacji uzyskania takiej samej, najwyższej liczby
punktów, przez więcej niż jednego Oferenta. W sytuacji kiedy podjęte negocjacje nie
przyniosą efektu, zostanie wybrany ten Wykonawca, którego oferta wpłynęła najwcześniej
(data i godzina wpływu).
10.4.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) będzie złożona w niewłaściwej formie;
b) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;
c) zostanie złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu
określonych w punkcie 7 zapytania ofertowego;
d) zostanie złożona po upływie terminu składania ofert;
e) nie zostanie dotrzymany termin dostarczenia oryginałów oferty w przypadku złożenia oferty
drogą elektroniczną;
f) oferowane pomoce dydaktyczne nie przejdą pozytywnie testu zgodności z wymaganiami
Zamawiającego (w sytuacji, gdy testy będą wymagane);
g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
10.5. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił/uchylał się od
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podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe
z innych przyczyn.

11.

Gwarancja

11.1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji w terminie określonym w ofercie, nie krótszej
niż 12 miesięcy (liczonej od daty dostawy) na wszystkie produkty w Zadaniu/Zadaniach.
Gwarancja obejmuje wszystkie elementy oraz oprogramowanie.
11.2. Wymagane minimalne warunki gwarancji:
11.2.1 Okres gwarancji na sprzęt oraz oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę będzie
zgodny z terminem określonym w ofercie.
11.2.2 Jeśli czas naprawy gwarancyjnej przekroczy 7 dni roboczych, licząc od następnego dnia po
zgłoszeniu przez placówkę awarii sprzętu, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do
zapewnienia na czas naprawy sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt
przekazany do naprawy. Koszty dostawy i odbioru sprzętu zastępczego pokrywa Wykonawca.
11.2.3 W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie wykonywać wszelkie czynności
wymagane przez producenta sprzętu specjalistycznego, które niezbędne są do jego
prawidłowego funkcjonowania.
11.2.4 Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o formie zgłaszania awarii
i formie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
11.3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu szczegółowych warunków
gwarancji jako załącznika do oferty.

12.

Zabezpieczenie należytego wykonania

12.1. Wykonawca wnosi, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
w wysokości 20% całkowitej kwoty umowy (kwota), w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) Gwarancjach ubezpieczeniowych;
12.2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący
sposób:
a) część zabezpieczenia w wysokości 50% (kwota) przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu zgodnego z umową wykonania Przedmiotu Zamówienia, zostanie zwrócona w ciągu 30
dni od daty wykonania umowy i uznania Przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego jako
należycie wykonany;
b) pozostała część zabezpieczenia (kwota) służąca do zabezpieczenia gwarancji zostanie
zwrócona nie później niż w 30 dniu po upływie okresu zakończenia obowiązywania umowy
i upływu okresu gwarancji oraz rękojmi za wady.
12.3. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów związanych
z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę obowiązków wynikających
z rękojmi, w tym w szczególności kosztów usunięcia wad, Zamawiający uprawniony jest do
pokrycia tych kosztów z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
12.4. W przypadku użyczenia przez Wykonawcę na czas realizacji umowy 44 mobilnych zdalnie
zarządzalnych urządzeń komputerowych (tabletów), wówczas Wykonawca zostanie zwolniony
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z wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13.

Dodatkowe informacje

13.1. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia w stosunku do wartości
zamówienia określonej w umowie z Wykonawcą.

13.2. Wykonawcy przygotowują i składają oferty na własny koszt (w tym również udział w testach),
niezależnie od wyniku niniejszego postępowania.
13.3. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
13.4. Na wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego złożony po terminie, o którym mowa w
pkt 13.3, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
13.5. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Informacja zostanie opublikowana
wraz z podaniem daty upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego, a także opisu
dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do
wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych
zmian.
13.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podania przyczyny.
13.7. W przypadku unieważnienia niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia wobec Zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu związanego z realizacją niniejszego
postępowania, za wyjątkiem odszkodowania za szkody wyrządzone umyślnie.
13.8. Od wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze.
13.9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na realizację zamówienia pod warunkiem,
iż zmiana taka będzie zgodna z warunkami realizacji Projektu oraz zmiana ta nie będzie dla
Zamawiającego niekorzystna.
13.9.1. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej, zdarzeń losowych;
b) zmiany w obowiązujących przepisach;
c) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń
Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy;
d) gdy zmieni się Projekt w zakresie mającym wpływ na przedmiot umowy;
e) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla
Zamawiającego;
f) zmian mających na celu poprawienie jakości przedmiotu zamówienia;
g) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie, w sposób
wymagany w umowie, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
13.9.2. Zmiany umowy mogą dotyczyć również:
• zmian w harmonogramie realizacji
• terminu wykonania umowy
• terminu zapłaty
„Szkoła młodych inżynierów/inżynierek”
POWR.04.03.00-00-0030/18

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o
ul. Kościuszki 11 25-310 Kielce
e-mail: info@psi.kielce.pl; www.psi.kielce.pl
tel/fax: 41 343 05 80; 512 503 751

7

• zasad dokumentowania rozliczeń
• wysokości wynagrodzenia i przedmiotu zamówienia
• oczywistych omyłek pisarskich i błędów rachunkowych w umowie.
13.9.3. Dla dokonania zmian umowy wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności.
13.10. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą nie później niż przed upływem terminu związania
ofertą.
13.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca
nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy.
13.12. Realizacja dostawy będzie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
13.13. Poprzez złożenie oferty, Oferent/Wykonawca akceptuje warunki postępowania wskazane
w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego.

14.
Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę oraz inne wymagane
dokumenty:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów:
1. Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 3 (zadanie 1) i załącznik nr 4 (zadanie 2) do
niniejszego zapytania
2. Formularz specyfikacji oferty – stanowiący odpowiednio załącznik nr 5 dla Zadania 1 i załącznik
nr 6 dla Zadania 2
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – stanowiący załącznik nr 7 do
niniejszego zapytania
4. Aktualny wydruk z właściwego rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji
działalności gospodarczej, wskazujące osoby uprawnione do działania w imieniu i na rzecz
Wykonawcy
5. Pełnomocnictwo w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik
6. Inne dokumenty Wykonawcy niezbędne do wykonania zamówienia, w tym specyfikacje,
gwarancje, instrukcje itp.

15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Załączniki do Zapytania ofertowego:
Załącznik 1 - Szczegółowe wymagania dla Zadania 1
Załącznik 2 - Szczegółowe wymagania dla Zadania 2
Załącznik 3 - Formularz ofertowy dla Zadania 1
Załącznik 4 - Formularz ofertowy dla Zadania 2
Załącznik 5 - Formularz specyfikacji oferty dla Zadania 1
Załącznik 6 - Formularz specyfikacji oferty dla Zadania 2
Załącznik 7 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik 8 - Wzór umowy

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia
zamówienia bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec
Profesjonalne Szkolenia Informatyczne sp. z o.o. Oferty nie zwierające wymaganych elementów,
zawierające zapisy niezgodne z postanowieniami zapytania lub wniesione po terminie składania ofert
pozostawia się bez rozpatrzenia.
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