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Rawa Mazowiecka, dnia 04.07.2022 r.  

 

ZAMAWIAJĄCY   

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 

NIP 835-12-60-819  

REGON: 000188096 

Adres Zamawiającego: ul. Zwolińskiego 46, 96 – 200 Rawa Mazowiecka 

Telefon/faks: 46 815-41-41 

Adres strony internetowej: www.rawa-kopernik.pl 

Adres poczty elektronicznej: projekty-zsceziu@wp.pl  

Godziny urzędowania: pn - pt: 8.00-15.00 

nr referencyjny postępowania: ZS-CEZiU-NN-2/5224-1/2022 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

  
Zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 

euro, którego przedmiotem jest: dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia do pracowni 

kształcenia zawodowego w ramach projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości" nr RPLD.11.03.01-10-

0045/21 realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 

Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014 – 2020 Działanie  XI.3. Kształcenie zawodowe. 

  

 I.  Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 130 000 złotych, prowadzone w trybie zapytania ofertowego, na podstawie 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 złotych, do których 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stosuje się.  

 

 II.  Opis przedmiotu zamówienia, termin i miejsce wykonania zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia do pracowni 

kształcenia zawodowego według poniższej specyfikacji:    

PRZEDMIOT WYKAZ/NAZWA ILOŚĆ  
szt/zestaw 

 

 

Dostawa i montaż nowego 

specjalistycznego 

wyposażenia pracowni 

zawodowych samochodowych 

1. Wiertarko-wkrętarka 1 

2. Wiertarka udarowa 1 

3. Zestaw wyposażenia do systemu klimatyzacji 

samochodowej 

1 

4. Klucz udarowy1/2" 3 

5. Klucz zapadkowy pneumatyczny 1/2"   3 

6. Profesjonalny zwijak 10m+1m  20bar                        3 
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7. Pistolet z manometrem bocznym 12bar              3 

8. Wózek narzędziowy 3 

9. Stacja klimatyzacji: automatyczne urządzenie do 

diagnozy i obsługi instalacji klimatyzacji, w których 

używany jest czynnik chłodzący: R134a 

1 

10. Stacja klimatyzacji: urządzenie do napełniania i 

diagnostyki instalacji klimatyzacji, w których używany jest 

nowy czynnik chłodniczy HFO-1234yf. 

1 

11. Kompresor śrubowy 1 

12. Szkolenie z montażu i obsługi zakupionego sprzętu 

do kształcenia w zawodzie technik pojazdów 

samochodowych 

1 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zawiera Załącznik 3 do niniejszego Zapytania 
Ofertowego. 
 
Termin realizacji zamówienia do 20.08.2022 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) stałej współpracy z Wykonawcą,  

b) udostępnienia sal/pracowni do dostawy i montażu przedmiotu zamówienia 

c) udostępnienia pracowni zawodowych  do przeprowadzenia  zajęć praktycznych, 

d)  oznakowania sal zgodnie z zasadami zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy  

i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku  

z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) realizacji  zamówienia  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych  osobowych,  przepisów  BHP  i ppoż. 

b) stosowanie się do zaleceń i wskazówek udzielanych przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli przebiegu zamówienia. 

5. Dostawa odbędzie się w godzinach pracy ZS-CEZiU  w Rawie Mazowieckiej, po uprzednim uzgodnieniu 

telefonicznym między stronami. 

6. Przedmiot umowy zostanie wydany przez Wykonawcę w stanie kompletnym – zdatnym do 

natychmiastowego użytku. 

7. Wykonawca wraz z wyposażeniem dostarczy instrukcje w języku polskim obsługi urządzeń i sprzętu, a 

także wymagane prawem polskim certyfikaty bezpieczeństwa i atesty (CE), potwierdzające ich 

dopuszczenie do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Certyfikaty i atesty muszą 

potwierdzać jednoznacznie, że oferowane produkty odpowiadają określonym normom, zgodnie z 

opisem zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,  zawartym w załączniku nr 1c do 

zapytania ofertowego. 

 

8. Wspólny Słownik Zamówień kody CPV: 

 

43800000-1 Urządzenia warsztatowe 

80500000-9 Usługi szkoleniowe 

 

9. Wszelkie koszty oraz materiały niezbędne do realizacji zamówienia zapewni Wykonawca. 

10. Wszystkie podatki i opłaty wynikłe z wykonania zamówienia pokryje Wykonawca. 

11. Zapytanie ofertowe jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. 
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 III.  Warunki udziału w postępowaniu oraz wykluczenia wykonawcy  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że nie otwarto w stosunku do 

nich likwidacji, w zatwierdzonym przez sąd układzie restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, z późn. zm.) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.)   

2. Zamawiający wykluczy wykonawcę z udziału w postępowaniu jeżeli zachodzą przesłanki określone 

na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(ustawa), tj.: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji 

w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 

dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 

r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 

24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy ; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany 

na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

3.Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. warunków, wymagane będą przed podpisaniem umowy.   

 

 IV.  Przygotowanie oferty:  

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 oraz 

Formularza cenowego stanowiącego Załącznik 2  do niniejszego zapytania ofertowego.  

2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji.  

3. Cena oferty winna być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy 

zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe 

zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę).  

4. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie Formularza cenowego stanowiącego załącznik do oferty, 

wypełniając ceny netto, brutto i podatek VAT dla poszczególnych pozycji.  

5. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym transport do 

siedziby Zamawiającego, wszelkie inne koszty a także podatek VAT.  

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
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 V.  Termin związania ofertą  

Okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.  

  

 VI.  Opis kryteriów oceny ofert  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:   

  

Kryterium oceny oferty  Waga kryterium  

Cena oferty  100%  

  

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej liczby punktów w oparciu o ustaloną punktację.  

Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali 

Wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczonych matematycznie w oparciu o wzór: 

                                             cena najniższa  

Punkty za cenę      =  ----------------------------- x 100%                                                          

cena rozpatrywana 

  

2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, tj. uzyska największą łączną ilość punktów.  

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej 

cenie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez zamawiającego ofert dodatkowych.   

      

VII.  Sposób i termin składania ofert  

 

1. Ofertę należy przesłać na adres mailowy: projekty-zsceziu@wp.pl,  w nieprzekraczalnym terminie 

do  12.07.2022. r. do godz. 10.00  

2. W temacie maila należy wpisać treść: OFERTA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO PRACOWNI 

SAMOCHODOWYCH 

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty przekaże Wykonawcom biorącym 

udział w postępowaniu oraz zamieści na stronie internetowej  następujące informacje:    

- kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia,  

- nazwy wykonawców,  

- informacje dotyczące punktacji ofert  

4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  

- została złożona po terminie składania ofert,   

- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,   

- zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek 

rachunkowych,   

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,   

- Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.   
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5. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona.  

  

VIII.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

  

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza  o 

terminie i miejscu podpisania umowy.  

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert.  

  

 IX.  Unieważnienie postępowania   

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:   

- do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty lub nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu,   

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający podejmie decyzję o zwiększeniu tej kwoty do ceny 

najkorzystniejszej oferty,   

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć,   

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego.  

  

 X.  Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:  

1. Korespondencję do Zamawiającego (powołując się w tytule na nr referencyjny postępowania:  

ZS-CEZiU-NN-2/5224-1/2022 należy kierować: drogą elektroniczną na adres:  

projekty-zsceziu@wp.pl 

Załączniki do poczty elektronicznej powinny być w formatach obsługiwanych przez programy Word 

2007, Excel 2007, Adobe Reader.  

2. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego  o 

wyjaśnienia treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed 

wyznaczonym terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. Treść pytań kierowanych do Zamawiającego wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami 

będzie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „ogłoszenia”.  
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 XI.  Klauzula informacyjna 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) 

informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół-Centrum Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej,  

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem w ramach projektu  nr RPLD.11.03.01-10-

0045/21  „Nowe umiejętności – nowe możliwości" współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a)  osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania  

w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy; 

b) upoważnieni pracownicy Zamawiającego; 

c) Urząd zamówień publicznych, jako właściciel Platformy, na której Zamawiający prowadzi 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

4) w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą 

być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, iż ograniczenie dostępu do Państwa 

danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest  

to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z Ustawą; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy 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) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak chęć wzięcia udziału  

w postępowaniu wywołuje konieczność podania przez Panią/Pana danych osobowych 

bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jako wymóg ustawowy określony w przepisach Ustawy, 

związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z Ustawy; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8) zasada jawności, o której mowa w art. 74 ust 1 i 2 Ustawy ma zastosowanie  

do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. 

danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 

przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych 

genetycznych, biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji 

seksualnej) zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia 

zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Ustawy, stosuje się odpowiednio; 

9) od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, 

o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych 

zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych 

zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO (ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, ochrona praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego); 
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10) zgodnie z art. 76 Ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane,  

z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa  

w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

11) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.  

W przypadku gdy realizacja Pani/Pana prawa wymagać będzie niewspółmiernie dużego 

wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.  

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielnie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym  

z Ustawą  oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

c) 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. 

Wystąpienie z żądaniem, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

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; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

12) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

c)  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

których podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
13) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Załączniki: 

1) Załącznik 1– Formularz ofertowy 

2) Załącznik 2 - Formularz cenowy 

3) Załącznik 3 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

4) Załącznik 4 -Projekt umowy 

 

______________________  
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje 

obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.  
** 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.  
*** 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.   


