
 

 

Zamawiający: 
 

Gmina Pysznica                                                                              Tel.    +48 158410004 
ul. Wolności 322                                                                                        +48 158410112 
37– 403 Pysznica                                                                             Faks  +48 158410017 
woj.  podkarpackie                                                              www.pysznica.bip.gmina.pl 
kraj: Polska                                                                                 e-mail: ug@pysznica.pl 

 
Znak sprawy: RI.III.042.1.2021                                 Pysznica, 16.07.2021 r.                      
 
 

                                                                 ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
            W związku Zarządzeniem Nr 161/2020 Wójta Gminy Pysznica  z dnia 31 grudnia 2020 roku 
zwracamy się z zapytaniem ofertowym o wycenę dostawy. 
 
1. Zamawiający:  Gmina Pysznica, ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica 
2. Tryb udzielania zamówienia:  

a) Przedmiotowe postepowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 
września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 z późn. 
zm.); 

b) Przedmiotowe postepowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu w sprawie określenia 
zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 130 000 złotych netto 
stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 161/2020 Wójta Gminy Pysznica z dnia 31 grudnia 
2020 roku; 

c) Przedmiotowe postepowanie jest prowadzone zgodnie z trybem określonym w pkt 6.5.2. 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020. 
 

3. Przedmiot  zamówienia:  
"Dostawa wyposażenia meblowego, pomocy dydaktycznych i programów multimedialnych dla 

Publicznej Szkoła Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy oraz Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach realizowana na podstawie umowy 

powierzenia grantu nr RARR/BD/1/5/2021" 
Zamówienie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oś priorytetowa IV: Innowacje 
społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne w ramach projektu: 
„Dostępna szkoła -  innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z 

uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” 
 
4. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Kody CPV: 
39160000-1 Meble szkolne 
39162100-6 Pomoce dydaktyczne 
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny 
48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego 

2) Szczegółowe zestawienie i opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do 
niniejszego zapytania. 

3) W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej 
załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania przez wskazanie przykładowych nazw, znaków 
towarowych lub pochodzenia, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. 
Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w opisie zamówienia należy 



 

 

rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. 
Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia, że 
posiadają parametry wymagane przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.  

4) Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty lub inne dokumenty 
dopuszczające do stosowania w placówkach szkolnych. 

5) Na oferowane wyposażenie Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi minimum 3 lata oraz zapewni 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

6) Oferowane wyposażenie muszą spełniać standardy „Modelu Dostępna Szkoła”(MDS). Wymagania 
są dostępne do poprania ze stron internetowych:  

 https://rarr.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2020/01/zalacznik-nr-1-model-dostepnej-
szkoly-1.pdf 

 https://rarr.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2020/01/zalacznik-nr-1-do-modelu-obszar-
architektoniczny-ilustracje-pomocnicze.pdf 

 
5. Termin realizacji zamówienia: do 15 września 2021 r. 
 
6. Kryteria oceny ofert:  

a) Cena jest jedynym kryterium oceny ofert – waga 100%. 
b) Oferty otrzymają punkty liczone wg wzoru: 

 
 
 
 

gdzie: 
C – ilość punktów oferty ocenianej 
Cmin – cena oferty z najniższą ceną 
Cofb – cena oferty badanej 

 
c) Zamawiający przy porównywaniu ofert będzie brał pod uwagę ceny brutto. 
d) Zaokrąglenia w końcowym obliczeniu punktacji – do dwóch miejsc po przecinku. 
e) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów. 

 
7. Inne istotne warunki zamówienia: 

a) Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację 
całego przedmiotu zamówienia, podając ją w PLN w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. 

b) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia w tym m.in. podatek VAT (jeśli dotyczy). 

c) Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 
zamówienia. 

d) Cena może być tylko jedna. 
e) Cena oferty nie podlega waloryzacji. 
f) Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.  
g) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
8. Miejsce oraz termin złożenia ofert:  

a) Ofertę należy złożyć do godziny 15.00  do dnia  03.08.2021 r. 
b) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Gminy w Pysznicy, kod pocztowy 37-
403,  ul. Wolności 322, Parter, pok. Nr 9, Kancelaria ogólna – Biuro Podawcze; osobiście albo za 
pośrednictwem posłańca, firmy kurierskiej lub operatora pocztowego lub przesłać drogą mailową na 
adres: ug@pysznica.pl  w terminie podanym powyżej. 

 
Z uwagi na to, że od 20 marca 2020 r. do odwołania, ogłoszono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan 
epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2  zaleca się  przesłanie ofert droga mailową. 

   𝐶 =  𝑥 100 𝑝𝑘𝑡 



 

 

 
9.  Sposób przygotowania oferty: 

a) zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „OFERTA WYKONAWCY” (załącznik 
nr 2 do Zapytania ofertowego); 

b) do oferty należy załączyć zestawienie cenowe oferowanych produktów sporządzone na 
podstawie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania. 

c) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;  
d) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia; 
e) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;  
f) ofertę należy złożyć: 

• w kopercie z dopiskiem: 
Oferta dla zadania pn.:  

"Dostawa wyposażenia meblowego, pomocy dydaktycznych i programów multimedialnych dla 
Publicznej Szkoła Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Armii Krajowej w Jastkowicach realizowana na podstawie umowy powierzenia grantu nr 
RARR/BD/1/5/2021" 

 Znak sprawy: RI.III.042.1.2021              
• drogą mailową podając w tytule maila znak sprawy: RI.III.042.1.2021  
      

10.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
a) Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach proceduralnych (formalno-

prawnych)  jest  Jarosław Iwan, tel. 15 841 01 12, e-mail: zamowienia@pysznica.pl 
b) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych                                  

z przedmiotem zamówienia są: 
- wyposażenie PSP w Pysznicy: Dyrektor Szkoły Władysław Szpunar tel: 15 814 40 67, e-mail:  
szpysznica@o2.pl 
- wyposażenie PSP w Jastkowicach: Dyrektor Szkoły Bogdan Dziuba, tel. 15 841 03 11, e-mail: 
sekretariat@zsjastkowice.pl 

c) W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują:  
- pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami. Korespondencję związaną z 
niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:  Gmina Pysznica, 37-403 Pysznica ul. 
Wolności 322, 
- pocztą elektroniczną - adres poczty elektronicznej ug@pysznica.pl        

d) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu, poczty 
elektronicznej – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

e) W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo 
takiego żądania) Zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana do Wykonawcy 
po komunikacie poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji. 

f) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania. 
Zamawiający może udzielić odpowiedzi albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Treść zapytań 
wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczone 
zostało zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania. 

g) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający 
może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie 
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli modyfikacja treści zapytania 
ofertowego powodować będzie konieczność wprowadzenia zmian oferty, Zamawiający przedłuży 
termin składania ofert. 

 
11.  Informacja w sprawie stosowania RODO 
a) Zamawiający informuje, że administratorem  danych osobowych jest Wójt Gminy Pysznica ul. 

Wolności 322, 37-403 Pysznica  
b) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych adres e-mail:  iod@pysznica.pl 



 

 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

e) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
konieczne do przeprowadzenia niniejszego postepowania. 

f) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

g) 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; 

h) 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; 
− 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. 
 

12.  Inne informacje 
a) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty. 
b) Ogłoszenie wyników: Wyniki rozstrzygnięcia zamówienia będą przesłane oferentom pisemnie, 

drogą mailową lub telefonicznie. 
c) Oferent którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany 

telefonicznie, drogą mailową lub pisemnie o tym fakcie w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru 
ofert. 

d) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa w 
formie pisemnej. 

e) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia 
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny. 

f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia. 
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy bądź unieważnienia 

postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 
 
 
13.  Załączniki do zapytania ofertowego: 

 Załącznik nr 1:  Specyfikacja wyposażenia. 
 Załącznik nr 2:  Wzór Oferty Wykonawcy. 
 Załącznik nr 3:  Wzór Umowy. 
 
 
 
 
 
 

     Pysznica, 19.07.2021 r.                     Jarosław Iwan 
                                                                          …...................................................................... 

                                                                                                 (data, podpis osoby prowadzącej sprawę )  


