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ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.05.2021r.  

dotyczące zakupu  i dostawy wyposażenia  

 

w ramach projektu „ Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  

( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 

Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów 

dla poddziałania: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT  

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM. 

1. Zamawiającym jest:      Miasto Rybnik - Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku 

ul. Świerklańska 42 

44 – 200 Rybnik 

tel.: (32) 42 22 796 tel./faks.: (32) 42 22 279 

e-mail: zsbrybnik@gmail.com 

www. zsbrybnik.pl 

Godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30 

2. Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty  

w postępowaniu o udzielenia zamówienia, do którego zgodnie z art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.   

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia finansowane będzie w ramach projektu „Konkurencyjność uczniów ZSB  

w Rybniku na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb 

lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego – 

RIT. 

4. Zamawiający zamieścił zapytanie ofertowe na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku oraz stronie BIP 

szkoły: http://zsb.bip.edukacja.rybnik.eu/. 

II. ZAMAWIAJACY INFORMUJE, ŻE :  

1. nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

2. nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. nie udziela zaliczek na realizacje zamówienia. 

4. termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1. Przedmiotem zamówienia jest  zakupu  i dostawy wyposażenia dla Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku  

w ramach projektu „Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski 
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Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie 

oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 

11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT. 

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który zrealizuje dostawę niżej wymienionego wyposażenia 

przeznaczonego na doposażenie pracowni zawodowej.  

 

Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 38653400-1: Ekrany projekcyjne 

 

2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) dostawy produktu fabrycznie nowego, nieużywanego oraz nieeksponowanego na wystawach lub imprezach 

targowych, sprawnego technicznie, bezpiecznego, kompletnego i gotowego do pracy w szkole, wyprodukowanego 

nie wcześniej niż w 2019 r., a także spełniającego wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie 

przedmiotu zamówienia,  

2) występujące w tabeli parametry należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie oferty na produkty 

lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca może zaoferować towar charakteryzujący 

się lepszymi parametrami technicznym. Wykonawca powinien określić producenta artykułu oraz nazwę, model 

oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz 

wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez 

dokładne opisanie oferowanego produktu w kolumnie (opis oferowanego towaru) -załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego. 

 

I. EKRAN PROJEKCYJNY  -1 szt. 

Nazwy podzespoły / parametry Opis minimalnych wymagań 

Szerokość ekranu 180 – 210 cm 

Wysokość ekranu 150 – 180 cm 

Sposób rozwijania Rozwijanie elektryczne z funkcją automatycznego 
zatrzymywania zwijania/rozwijania 

Rodzaj Stacjonarny – do montażu na suficie 

Obudowa Stalowa, dolna belka zapobiegająca fałdowaniu 

Format  4:3 lub 16:10 

Sterowanie Naścienny przełącznik sterujący w zestawie oraz 
bezprzewodowe, za pomocą dołączonego pilota 

Dodatkowe wymagania:  Powierzchnia projekcyjna ograniczona czarnym obramowaniem, 

materiał projekcyjny: matowy w kolorze białym  

Gwarancja  12 miesięcy 

 
3) Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru towaru. 

4) Szczegółowe warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego określają dokumenty gwarancyjne, dostarczone wraz  

z przedmiotem umowy.  

5) Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie  

od uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji. 
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

21 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU    

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności 

do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.  

 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów; 

o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej; 

o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności 

technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.  

5) brak powiązań kapitałowych lub osobowych; 
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. 
Przez postępowanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu Zamawiającego czynności związanych 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% udziału 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. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – Załącznik nr 2 i nr 4 do  

niniejszego zapytania ofertowego. 

 
VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW i SPOSOBU OCENY OFERT.  

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się   następującymi kryterium:  
 

Lp. Kryterium oceny ofert Waga % Punkty 

1. cena  100 % 100 

 
1) Kryterium ceny ( K1) 

Oceniana będzie cena brutto w PLN, podana w treści formularza ofertowego. 

Oferta o najniższej cenie uzyska 100 punktów, przy założeniu, że 1 pkt = 1% wagi. Pozostałe oferty uzyskają wartość 

punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 

Cn 

C( K1) = (_________) x W,  
 Cb 
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gdzie: 
C ( K1) - liczba punktów za cenę  
Cn - najniższa cena ofertowa spośród złożonych ofert 
Cb - cena badanej oferty 
W - waga = 100 
Punktacja zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku.  

 
2) Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100. 

3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która spełni wszystkie postawione  
wymagania w niniejszym zapytaniu ofertowym i uzyska łącznie największą liczbę punktów. 

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.   

 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na 

wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania 

3. Wykonawca powinien przygotować ofertę, która składa się z następujących elementów:  

1) formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,  

2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz  

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,  

3) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ OPIS OFEROWANEGO TOWARU, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego zapytania 

4) oświadczenia o  braku powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zmawiającym, którego wzór 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania,  

4. Cena ofertowa obliczona przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego, 

obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać koszty dodatkowe takie jak koszty dostawy przedmiotu zamówienia 

do siedziby Zamawiającego, działania gwarancyjne i serwisowe w okresie gwarancji, łącznie z kosztami transportu, 

dojazdu, delegacji, części, usług, itp. oraz  wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Koszty 

te należy uwzględnić w cenach jednostkowych elementów składowych zamówienia (tabela w Formularzu ofertowym  - 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). 

5. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

6. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia 

oferty.  

 

VIII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zsbrybnik@gmail.com, lub poczty, 

kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42,  

44 - 200 Rybnik do dnia 28.05.2021 r. godz. 10.00 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  
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6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.  

7. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji złożonych oświadczeń i danych w tych oświadczeniach na każdym etapie 

oceny oferty i realizacji zamówienia.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na każdym jego etapie.   

9. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu i która zostanie uznana za 

najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych  

w niniejszej zapytaniu ofertowym). 

10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający wybierze 

kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.  

 
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 

internetowej pod adresem bip: http://zsb.bip.edukacja.rybnik.eu/, a także przekazany pocztą elektroniczną wszystkim 

uczestnikom. 

 

X. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 

 
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 danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku z siedzibą przy  

ul. Świerklańskiej 42, 44 - 200 Rybnik 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w ZSB jest Joanna Moćko, kontakt: e-mail: zsbrybnik@gmail.com, tel.: 32/ 42 

22 796 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem  

o udzielenie zamówienia poza ustawą PZP; 

d) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów 

prawa; 

e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania; 

f) dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub 

w okresie wskazanym przepisami prawa; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

http://zsb.bip.edukacja.rybnik.eu/
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- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą 

istotnych postanowień umowy; 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

XI. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Sylwestra Nagler – Minakowska, Joanna Wójcik  pod numerem telefonu:  

32/42 22 796 oraz adresem email: zsbrybnik@gmail.com 

 

XII. ZAŁĄCZNIKI 
 

Załącznik nr 1- wzór formularza ofertowego.  

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnianiu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz  

                            o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. 

Załącznik nr 3 -  wzór OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ OPISU OFEROWANEGO TOWARU. 

Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych między Wykonawcą  

                           a Zmawiającym. 
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 Zapytanie ofertowe  

Strona  
z ogólnej liczby stron    

(pieczęć wykonawcy) 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 20.05.2021r. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Wykonawca 

Pełna nazwa firmy   

Adres firmy  

Adres e-mail  

NIP  

Numer telefonu:  

Nazwisko i imię właściciela*  

Jesteśmy podatnikiem 
VAT (zaznaczyć właściwe X): 

  

TAK  

NIE   

* należy wypełnić w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą ( także w formie spółki cywilnej) 

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  dotyczące  zakupu  i dostawy wyposażenia w ramach projektu „ Konkurencyjność 

uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- 

kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT składamy niniejszą ofertę. 

2. Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wg poniższego, za 

cenę  netto ……………………………. brutto ………….…………ustaloną zgodnie z poniższym:  

L.p. Przedmiot dostawy 
Ilość 
sztuk Cena jedn. netto 

Wartość netto 
(kol.3 x 4) 

Stawka VAT 
(%) 

Kwota 
VAT 

Wartość brutto 
(kol. 5+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Ekran projekcyjny 1      

RAZEM    

 

3. Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i terminem realizacji zamówienia i nie wnoszę do 

nich zastrzeżeń. 

5. Udzielimy gwarancji na  przedmiot zamówienia:   

Przedmiot dostawy Ilość miesięcy ( wpisać liczbę miesięcy) 

Ekran projekcyjny  

 

6. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego tj. termin płatności należności ustala się na 14 dzień od daty 

otrzymania prawidłowej faktury przez Zamawiającego. 

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 
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8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.** 

** w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych inż. Bezpośrednio je go dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust.4 lub art.14 ust.5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa ( usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 

 

 

 

 

 

 

 
     ………………………………                          …………………………………………………                       
         (miejscowość, data)                   (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej 

         do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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 Zapytanie ofertowe  

Strona  
z ogólnej liczby stron    

(pieczęć wykonawcy) 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 20.05.2021r. 

 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 
 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia w ramach 

projektu „ Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi 

priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do 

potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT 

 

oświadczam/y, że: 

1) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 

2) spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art. 112 ust. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, tj.: 

 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 

 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika  

to z odrębnych przepisów, 

 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

 zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

 
     ………………………………                          …………………………………………………                       
         (miejscowość, data)                   (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej 

         do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Zapytanie ofertowe  

Strona  

z ogólnej liczby stron   
 

(pieczęć Wykonawcy) 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 20.05.2021r. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ OPIS OFEROWANEGO TOWARU 
 

Zakupu  i dostawy wyposażenia w ramach projektu „ Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski 

Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia 

zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa 

zawodowego – RIT 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia o parametrach nie gorszych niż: 

 

1. EKRAN PROJEKCYJNY  -1 szt. 

Producent ……………………Nazwa/ Model …………………… Rok produkcji ……… (wypełnia Wykonawca)  

Niewskazanie producenta i pełnego oznaczenia oferowanego artykułu w sposób stosowany przez producenta i pozwalający jednoznacznie stwierdzić zgodność 

oferowanego artykułu z określonymi w zapytaniu ofertowym wymogami skutkować może odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią zapytania ofertowego 

Lp. Parametr  Opis minimalnych wymagań 
Opis oferowanego towaru  

(wypełnia Wykonawca) 

1 2 3 4 

1.  Szerokość ekranu 180 – 210 cm  

2.  Wysokość ekranu 150 – 180 cm  

3.  Sposób rozwijania Rozwijanie elektryczne z funkcją automatycznego 
zatrzymywania zwijania/rozwijania 

 

4.  Rodzaj Stacjonarny – do montażu na suficie  

5.  Obudowa Stalowa, dolna belka zapobiegająca fałdowaniu  

6.  Format 4:3 lub 16:10  

7.  Sterowanie Naścienny przełącznik sterujący w zestawie oraz 
bezprzewodowe, za pomocą dołączonego pilota 

 

8.  

Dodatkowe wymagania:  Powierzchnia projekcyjna ograniczona czarnym 

obramowaniem, materiał projekcyjny: matowy w kolorze 

białym  
 

 
 
 

 
     ………………………………                          …………………………………………………                       
         (miejscowość, data)                   (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej 

         do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

Uwaga:  

 kolumny 1-3 stanowią opis przedmiotu zamówienia i nie podlegają zmianom; 

 kolumnę 4 wypełnia Wykonawca; 

 należy podać parametry oferowanego towaru (Zamawiający nie dopuszcza zapisów typu: „zgodnie”, „spełnia” czy „tak”);  

 określony w tabeli opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może zaoferować towar 

charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznym. Wykonawca powinien określić producenta artykułu oraz nazwę, model oferowanego 

produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowany przez niego produkt 

spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanego produktu w kolumnie (opis oferowanego towaru). 
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Strona  
z ogólnej liczby stron    

(pieczęć wykonawcy) 

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 06.05.2021r. 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

MIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM 

 

        Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia w ramach projektu 

pn. „ Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi 

priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do 

potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT 

 

 

oświadczam/y, że: 

 
Nie jesteśmy podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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; 
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- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

- 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. 

 

 
 

 
     ………………………………                          …………………………………………………                       
         (miejscowość, data)                   (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej 

         do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

 

 

 

 


