
 

 

Wrocław, 28 marca 2019r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający - Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP:897-13-83-551, w imieniu której działa  

Pani Wioletta Lewandowska - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, z siedzibą ul. Kielecka 51a, 54-029 Wrocław na postawie 

pełnomocnictwa  działająca  w imieniu i na rzecz: 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, z siedzibą ul. Kielecka 51a, 54-029 Wrocław 

Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 z siedzibą ul. Borowska 101, 50-554 Wrocław 

 

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn: 

 

Dostawa wraz z montażem sprzętu komputerowego oraz sprzętu audio dla podopiecznych Młodzieżowego  Ośrodka Socjoterapii nr 2 we 

Wrocławiu oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Wrocławiu.   

CPV 30200000-1, 30237200-1, 30195000-2, 32324600-6. 

 

1. Opis przedmiotu Zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest:  

Dostawa wraz z montażem sprzętu komputerowego oraz sprzętu audio dla podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we 

Wrocławiu oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Wrocławiu.   

 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia posiadający odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności  
z europejskimi normami. Dostarczony do placówek przedmiot zamówienia musi być nowy, kompletny, wyprodukowany nie później 
niż w 2018, wolny od wad i posiadać prawem wymagane certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności CE, instrukcje w języku polskim. 

  Przedmiot zamówienia ma być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem. Na Wykonawcy ciąży 
odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy aż do chwili wydania Zamawiającemu w miejscu dostawy, 
potwierdzonej protokołem odbioru. 

  Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia zgodny ze szczegółowym opisem zawartym w Arkuszu kalkulacyjnym. Zamówienie 
obejmuje również koszty transportu przedmiotu zamówienia, rozładunek, wniesienie do wskazanych przez pracownika szkoły miejsc, 
montaż i uruchomienie sprzętu. 

  Wykonawca ustali z Zamawiającym z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dniowym dokładny termin dostawy (dzień, godzinę). Dostawy 
winny być realizowane wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00, z wyłączeniem sobót bądź w innym terminie 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

  Dostarczony przedmiot zamówienia będzie odebrany protokołem odbioru. Protokół zostanie sporządzony przez Wykonawcę w 2 
egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Zamawiającego drugi dla Wykonawcy.  

 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dostawy całego przedmiotu zamówienia dla danej placówki tego samego dnia. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostaw częściowych dla danej placówki. 

  Zamawiający informuje, iż wskazanie nazw zwyczajowych, podanie konkretnych wymiarów w zamieszczonych elementach opisu 
przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość 
przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych 
parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

  Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące 
wykonaniu zamówienia.  

 Termin dostawy: do 14 dni od daty podpisania umowy. 

 Miejsce dostawy: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Wrocławiu. 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Arkusz kalkulacyjny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.  
 

2. Termin realizacji Zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy. 

3. Warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy. 

4. Termin związania ofertą: 30 dni. 

5. Kryterium oceny ofert: 

Kryterium Cena  

Waga kryterium: 100 punktów 

Zamawiający oceni złożone oferty wg następującego wzoru: 



 

 

                  cena minimalna 

cena = ---------------------------- x waga (100 pkt) = ………. punktów 

                  cena badana 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą liczbę punktów. 

W przypadku, gdy w niniejszym postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. 

6. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: P. Izabela Doroszewska, tel. (71)798-67-45 

7. Termin składania ofert: 04.04.2019r.  

8. Oferta ma obejmować całość zamówienia. 

9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji dostawy. 

12. Sposób odbioru i zapłaty za dostawę: 

 Dostarczony przedmiot zamówienia będzie odebrany protokołem odbioru. Protokół zostanie sporządzony przez Wykonawcę w 2 
egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Zamawiającego drugi dla Wykonawcy.  

 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wystawienia faktur za zrealizowane zamówienie odrębnie na każdą z placówek do której 
kierowana będzie dostawa. Wystawienie faktury będzie możliwe po zrealizowaniu zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem 
przedmiotu zamówienia. 

 Obowiązuje 30 dniowy termin płatności faktury. Faktura powinna być zgodna z przedstawioną przez Wykonawcę ofertą. Podstawą 
wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru.  

 Faktura za zamówienie powinna być wystawiona w następujący sposób: 

Odbiorcą faktury jest Gmina Wrocław, Nabywcą faktury jest placówka, do której dostarczane jest zamówienie. 
Faktury powinny być dostarczane do placówki, której dotyczy dostawa. 

13. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty: 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej:  TAK / NIE
 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wariantowej:  TAK / NIE 

 

14. Ofertę  należy złożyć w formie skanu dokumentu na adres: idoroszewska1204@wroclawskaedukacja.pl.  

15. KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych 

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”, Zamawiający 

informuję, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 jest Dyrektor, adres: ul. Kielecka 51a, 54-029 

Wrocław, nr kontaktowy 71-798-67-45, w godzinach pracy Zamawiającego tj. pomiędzy 7.30 – 15.30  od poniedziałku do piątku. 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, dostępny jest pod adresem email: 

inspektor@coreconsulting.pl 

3. Państwa  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

niniejszego zamówienia publicznego znak. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 

oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym 

w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   
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7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

RODO; 

8. Posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych
1
; 

- 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
2
;   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Państwa, że przetwarzanie danych 

osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Nie przysługuje Państwu: 

- 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; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

Załączniki: 

1. Wymagane do oferty: 

a)  Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

b)  Załącznik nr 2 – Arkusz kalkulacyjny wraz z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

 

Zatwierdzam, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

Formularz oferty 

Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanym przez  Zamawiający - Gmina Wrocław, pl. 

Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP:897-13-83-551, w imieniu której działa  

Pani Wioletta Lewandowska - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, z siedzibą ul. Kielecka 51a, 54-029 Wrocław, na zadanie pn.:  

 

Dostawa wraz z montażem sprzętu komputerowego oraz sprzętu audio dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we 

Wrocławiu oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Wrocławiu.   

CPV 30200000-1, 30237200-1, 30195000-2, 32324600-6. 

 

DANE WYKONAWCY 

Firma (nazwa) / 

Imię i nazwisko 

 

 

NIP  

REGON  

Adres 

ulica  

nr domu  

kod  

miejscowość  

powiat  

województwo  

Adres do korespondencji 

ulica  

nr domu  

kod  

miejscowość  

powiat  

województwo  

tel.  

fax  

e-mail  

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym 

Imię i nazwisko  

tel.  

fax  

e-mail  

UWAGA: TABELĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

2. OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ZAPYTANIEM ZA CENĘ: 

Netto: ……………………….. zł 



 

 

Brutto: ………………………. Zł  

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia 

3. INFORMUJEMY, że:** 

 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.* 

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ 

usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ……………………………………………………………*. 

Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………..zł 

netto*. 

4. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

Część zamówienia 
Nazwa podwykonawcy 

(o ile jest to wiadome podać firmy Podwykonawców) 

5. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji zawarte są na stronach …… niniejszej oferty. 

6. Wykonawca jest małym* / średnim* przedsiębiorcą. 

7. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których 

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

postępowaniu.** 

8. Integralnymi załącznikami do niniejszej oferty są: 

........................................................................................................................................................ 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób 

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

1) 
rozporządzenie 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). 

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w 

przypadku: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 

 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych 

podatku VAT. 

 

 

 


