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ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. EUR 

I. CZĘŚĆ A 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zespół Szkół Technicznych im. generała Zygmunta Bohusza – Szyszko w Chełmie, ul. Graniczna 2,  

22-100 Chełm, 

NIP 563-15-43-770, REGON 000182780 

fax. (82) 560-39-31, tel. (82) 560-39-31 

e-mail: zstchelm@onet.pl, 

adres strony internetowej: http://www.zst.chelm.pl 

Dni pracy :  poniedziałek - piątek w godz. 7 
30 

– 15 
30

 

Rodzaj Zamawiającego – Miejska jednostka organizacyjna 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy naukowych – wyposażenie pracowni technik 

mechatronik w ramach realizacji projektu „Z techniką w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Dostawa podzielona została na 2 zadania. Dopuszcza się składanie ofert częściowych 

zgodnie z podziałem na zadania. 

 

Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):  

31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne, i elektrotechniczne 

31200000-8 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 

Wymagania techniczne określone w załączniku nr 5. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt, w ilościach i wg 

zestawienia podanego w ZO. 

Zamawiający bezwzględnie wymaga, by dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy oraz by nie był używany. 

Jeżeli w którejkolwiek części dokumentacji do opisu przedmiotu zamówienia użyto znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez 

konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 

Wykonawców lub produktów, to Zamawiający w każdym takim przypadku dopuszcza rozwiązanie (materiały, 

urządzenia, części, podzespoły itp.) „równoważne” zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w 

dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie 

gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.  Jeżeli w swojej ofercie, kalkulacji ceny oferty 

Wykonawca zaproponuje dla w/w wskazania rozwiązania równoważne, to Wykonawca, jest obowiązany wykazać, 
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że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane, spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Zamówienie należy wykonać w terminie do 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy.  

4. KRYTERIA OCENY OFERTY, DEFINICJA „NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY” 

 

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert: 

 

Lp. Nazwa kryterium Waga w % 

1. Cena 60 

2. Termin wykonania zamówienia 40 

 

1) Kryterium „Cena”   

 

Liczba punktów przyznana danej ofercie za kryterium „Cena” zostanie obliczona wg  wzoru: 

 

Nc= Cn/Cbn x Kp x Wc 

 

gdzie:        

Nc - liczba punktów przyznana za kryterium „Cena”,            

Cn - najniższa cena oferty, 

Cbn - cena badanej oferty, 

Kp - współczynnik proporcjonalności = 100 

Wc - waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60% 

 

2) Kryterium „Termin wykonania zamówienia”  

 

Minimalny termin wykonania zamówienia wynosi 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy, 

Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Jeżeli 

w danej ofercie wystąpi termin wykonania dłuższy niż 21 dni kalendarzowych, Zamawiający odrzuci 

ofertę jako niezgodą z ZO. 

 

Liczba punktów przyznana danej ofercie za kryterium „Termin wykonania zamówienia” zostanie 

obliczona wg wzoru:  

Nt=Tb/Tmax x Kp x Wt 

 

gdzie:        

Nt - liczba punktów przyznana  za kryterium „Termin wykonania zamówienia”, 

Tb - termin realizacji zamówienia w badanej ofercie, 

Tmax - najkrótszy termin realizacji zamówienia spośród nieodrzuconych ofert, 

Kp - współczynnik proporcjonalności = 100, 
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Wt - waga procentowa dla kryterium „Termin wykonania zamówienia” = 40 %. 

 

3) Łączna punktacja 

 

Łączna liczba punktów przyznana danej ofercie zostanie obliczona wg wzoru:  

 

No = Nc+ Nt 

 

gdzie:        

No - łączna liczba punktów przyznana danej ofercie, 

Nc - liczba punktów przyznana za kryterium „Cena”, 

Nt - liczba punktów przyznana za kryterium „Termin wykonania zamówienia” 

 

  

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego: 

Sekretariat Zespołu Szkół Technicznych im. generała Zygmunta Bohusza – Szyszko, ul. Graniczna 2, 22-100 

Chełm, lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.  – Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481). Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 08.12.2017r. 

o godz. 9
30

.  

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.  

Wybór najkorzystniejszej oferty dokumentowany jest protokołem z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 Informacja o wyniku postępowania zostanie podana do publicznej wiadomości w bazie konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego: https://zst.chelm.pl. 

 
Oferta musi zawierać: 
 

1) formularz oferty o treści zgodnej z wzorem formularza ofertowego, stanowiącym załącznik nr 2, 

2) kalkulację ceny oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3   

3) oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, zgodne z wzorem stanowiącymi załączniki nr 4, 
 

Opakowanie oferty 
 
Zaleca się, aby ofertę wraz z załącznikami złożyć w dwóch nieprzeźroczystych kopertach (w kopercie 
wewnętrznej i zewnętrznej), zamkniętych w sposób uniemożliwiający otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty 
bez uszkodzenia opakowania przed terminem otwarcia ofert. 
Koperta wewnętrzna powinna być opisana hasłem: „Dostawa pomocy naukowych – wyposażenie pracowni 
technik mechatronik w ramach realizacji projektu „Z techniką w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego” oraz pieczęcią firmową Wykonawcy.  
Kopertę zewnętrzną należy zaadresować do Zamawiającego i opisać hasłem: „Dostawa pomocy naukowych – 
wyposażenie pracowni technik mechatronik” w ramach realizacji projektu „Z techniką w przyszłość” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
i adnotacją: „Nie otwierać przed dniem 08.12.2017 r. godz. 10

00
”. 

 

 

 

II. CZĘŚĆ B 

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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SPEŁNIANIA 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający nie 

stawia warunków udziału w postępowaniu 

 

2. INFORMACJA O WAGACH (ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW) 

 

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert: 

 

 

Lp. Nazwa kryterium Waga w % 

1. Cena 60 

2. Termin wykonania zamówienia 40 

 

3. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY 

 

Kryterium „Cena”   

 

Liczba punktów przyznana danej ofercie za kryterium „Cena” zostanie obliczona wg  wzoru: 

 

Nc= Cn/Cbn x Kp x Wc 

 

gdzie:        

Nc - liczba punktów przyznana za kryterium „Cena”,            

Cn - najniższa cena oferty, 

Cbn - cena badanej oferty, 

Kp - współczynnik proporcjonalności = 100 

Wc - waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60% 

 

Kryterium „Termin wykonania zamówienia”  

 

- Minimalny termin wykonania zamówienia wynosi 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy, 

- Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Jeżeli w  

danej ofercie wystąpi termin wykonania dłuższy niż 21 dni kalendarzowych, Zamawiający odrzuci ofertę jako 

niezgodą z ZO. 

 

Liczba punktów przyznana danej ofercie za kryterium „Termin wykonania zamówienia” zostanie 

obliczona wg wzoru:  

Nt=Tb/Tmax x Kp x Wt 

 

gdzie:        

Nt - liczba punktów przyznana  za kryterium „Termin wykonania zamówienia”, 

Tb - termin realizacji zamówienia w badanej ofercie, 

Tmax - najkrótszy termin realizacji zamówienia spośród nieodrzuconych ofert, 



 

5 
 

Kp - współczynnik proporcjonalności = 100, 

Wt - waga procentowa dla kryterium „Termin wykonania zamówienia” = 40 %. 

 

Łączna punktacja 

 

Łączna liczba punktów przyznana danej ofercie zostanie obliczona wg wzoru:  

 

No = Nc+ Nt 

 

gdzie:        

No - łączna liczba punktów przyznana danej ofercie, 

Nc - liczba punktów przyznana za kryterium „Cena”, 

Nt - liczba punktów przyznana za kryterium „Termin wykonania zamówienia” 

 

4. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 

 

Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu podmioty ze względu na powiązanie osobowe lub 

kapitałowe z Zamawiającym poprzez: uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;  

posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; pozostawanie z Zamawiającym w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności 

5. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY 

 

Zamawiający wymaga od  wybranego Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6. Zamawiający nie przewiduje zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.  

 

6. INFORMACJE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

 

 

………………………………………     …………………………………. 

(data i podpis pracownika)      (data i podpis Dyrektora jednostki)  


