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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021

Dotyczy: Dostawy specjalistycznego oprogramowania do komputerów do 
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

I. ZAMAWIAJĄCY

Nabywca
MIASTO BIAŁYSTOK
ul. Słonimska 1,15-950 Białystok, NIP: 966 211 72 20 

Odbiorca

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława 
Staszica w Białymstoku

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie realizowane jest:

1) ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z budżetu 
projektu "#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku" o nr RPO.03.03.01-20-0222/19 Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działanie 
3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki 
Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności 
podlaskiej gospodarki.

2) w ramach procedury rozeznania rynku określonej w „Wytycznych w zakresie 
kwa i ¡fi kowa In ości wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020". 
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię 
Europejską w ramach EFRR.

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie obejmuje dostawę różnego rodzaju specjalistycznego oprogramowania 
do komputerów takiego jak pakiety Adobe, Coreldraw, programu do magazynowania.

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nośniki lub/oraz zapewnić dostęp do zasobu 
internetowego w celu pobrania oprogramowania drogą elektroniczną oraz dostarczyć kluczy
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licencyjnych, które uruchomią procedurę dostępu i pozwolą na korzystanie z 
oprogramowania wraz z odpowiednimi certyfikatami, dokumentami potwierdzającymi 
prawo do korzystania z oprogramowania, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru 
podpisanym bez zastrzeżeń przez obie Strony.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalne parametry jakie musi spełniać 
oprogramowanie Zamawiający określił w Załączniku nr 2 -  Formularz cenowy w kolumnie nr 
III „specyfikacja techniczna oprogramowania"

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi, zgodnie z zasadami zawartymi 
we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego.

6. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z warunków zamówienia, Zamawiający może 
rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

7. Zaoferowane oprogramowanie winno spełniać minimalne wymagania Zamawiającego 
określone w formularzu specyfikacja techniczna oprogramowania (załącznik nr 2 do 
niniejszego Zapytania ofertowego) lub posiadać lepsze parametry. Jeżeli w opisie przedmiotu 
zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub 
szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
Wykonawcę, lub opisano przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich 
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - 
należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny 
proces, który charakteryzuje te produkty lub usługi, normy, europejskie oceny techniczne, 
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych określają parametry 
techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty 
w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, 
eksploatacyjnych i użytkowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. przedstawić 
porównanie parametrów technicznych asortymentu wymaganego przez Zamawiającego z 
parametrami oferowanego asortymentu Itp.). Produkt lub rozwiązanie techniczne opisane 
przez Zamawiającego nie musi mieć cech identyczności, nie musza one być takie same. 
Wykazanie równoważności winno umożliwiać uzyskanie efektu założonego przez 
Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych.

8. Zamawiający wymaga podania opisu oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z jego 
faktycznymi parametrami technicznymi w taki sposób, by Zamawiający był w stanie 
stwierdzić czy zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w 
specyfikacji. Oferty stwierdzające jedynie spełnienie wymagań Zamawiającego bez podania 
faktycznych parametrów zostaną odrzucone przez Zamawiającego jako niespełniające 
kompletu wymagań.

9. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanego 
oprogramowania, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (nazwę
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konkretnego oprogramowania, wersję, itp. umożliwiającą identyfikację konkretnego 
oprogramowania).

10. Przekazanie przedmiotu dostawy zostanie dokonane na protokole zdawczo-odbiorczym 
podpisanym przez obie strony potwierdzającym kompletność dostawy zgodnie 
z zamówieniem. Podpisanie protokołu i odbiór oprogramowania nie pozbawia 
Zamawiającego prawa do zgłaszania reklamacji z tytułu jego jakości. Zamawiający ma 
prawo do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonych przedmiotów umowy 
za pomocą pism, faksu lub poczty elektronicznej, które to formy są wiążące dla 
Wykonawcy.

11. W przypadku otrzymania przedmiotu zamówienia złej jakości oraz w razie ujawnienia wad 
po odbiorze, Wykonawca na swój koszt dokona jego wymiany na nowy lub dokona 
usunięcia wad w terminie, do 7 dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Wówczas za datę 
odbioru ustala się datę odbioru przedmiotu zamówienia bez wad.

12. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

>  48000000-8 -  Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Maksymalny termin realizacji zamówienia w zakresie obu części zamówienia wynosi: 6 tygodni,
licząc od dnia podpisania umowy.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, dotyczące:

1.3. Posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.

1.4. Posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.

1.5. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.

2. Wykonawca nie może bvć powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż nie jest wykluczony z ubiegania 
się o zamówienie jako podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami
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wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika

d) pozostawanie 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.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT -  OPIS SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert
Cena -1 0 0  %

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Składana oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia, w przeciwnym razie nie będzie brana pod uwagę.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

4. Oferta oraz wszeikie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione 
do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną 
osobę niż przedstawiciei/e prawny/i Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub 
poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego 
upoważnione.

5. Oferta musi być kompletna, tzn. zawierać:

a) wypełniony formularz ofertowy [wg załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego];

b) wypełniony formularz cenowy [wg załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego];

c) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych [wg załącznika nr 3 do 
Zapytania ofertowego].

6. Wykonawca ponosi wszeikie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, 
uzupełnień, wycofań.

8. Oferta powinna przedstawiać cenę brutto wyrażoną w PLN. Cena ofertowa winna 
uwzględniać wszystkie koszty Wykonawcy związane z należytym wykonaniem zamówienia,
w tym podatek VAT, koszty produktów, pracy, sprzętu i środków transportu oraz koszty
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pośrednie, zysk. Cena będzie ceną brutto tj. Zamawiający nie będzie zobowiązany do 
ponoszenia żadnych innych wydatków przekraczających podaną cenę. Podana cena będzie 
ceną niezmienną do końca realizacji Zamówienia. W przypadku złożenia oferty przez osobę 
fizyczną zastrzega się, że cena oferowana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie 
obciążenia, które poniesie Zamawiający z tytułu zawarcia umowy z tym Wykonawcą.

9. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub 
uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Oferenci/Wykonawcy, 
Którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o 
dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przedłużenia terminu składania ofert oraz 
unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków
prawnych i finansowych.

11. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie 
podlegają zwrotowi.

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży 
ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet, którym 
dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu 
poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

13. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Zamawiającym są:

>  w sprawach merytorycznych: Anna Woźniak, tel. 502 538 522

>  w sprawach formalnych: Beata Konopka, tel. 666 353 786.

IX. SKŁADANIE OFERT

1. Ofertę należy złożyć w języku polskim

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci zeskanowanego dokumentu na adres: 
sekretariatffizstio. net.pl:

b) dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: sekretariat ZSTiOzOl, ul.
Sienkiewicza 57,15-002 Białystok,

- do 19 stycznia 2021 r. do godz. 10:00.

2. Ofertę złożoną w formie elektronicznej naieży zaszyfrować za pomocą dostępnych na 
rynku narzędzi open-source (np. 7-Zip) i opatrzyć hasłem dostępowym składającym się co
najmniej z 8 znaków

3. Po terminie składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu, należy przesłać za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na ww. adres mailowy do dnia 19 stycznia 2020 r., 
do godz. godz. 12.00 informację zawierającą hasło w celu otwarcia oferty.

4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, 
składające się na ważną ofertę.
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5. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
Zamawiającego wzorcami załączników, a w szczególności zawierać wszystkie informacje 
oraz dane.

6. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Wykonawcy zostaną 
powiadomieni drogą e- mail.

7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 
określonym przez Zamawiającego.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć.

2) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.

3) jeżeli Zamawiający uzna, że oferta, którą musiałby wybrać jako najkorzystniejszą nie 
gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego ani nie doprowadzi do 
realizacji jego celu.

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest w terminie 5 dni 
od dnia wezwania przez Zamawiającego do zawarcia umowy.

2. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, 
odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym 
Wykonawcą, który kolejną ofertę z najniższą ceną.

XI. WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku:

a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

b) zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, 
nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć
wpływ na realizację postanowień umowy;

c) wystąpienia czynników uniemożliwiających bądź zagrażających prawidłowej realizacji 
projektu, a niemożliwych do przewidzenia na etapie składania zapytania ofertowego;
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d) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w 
inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w innych niż wymienione powyżej 
przypadkach za obopólnym porozumieniem Stron.

XII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

1. 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 danycn 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 Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława 
Staszica w Białymstoku, 15-002 Białystok, ui. Sienkiewicza 57,

2. Kontakt do inspektora danych osobowych (e-mail): inspektor@kancelaria-expl:co.pl.

3. Pana/Pani dane osooowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w formie Zapytania ofertowego.

4. Pana/Pani odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy wewnętrzne
Zamawiającego.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania c udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy, przy uwzględnieniu przepisów wewnętrznych Zamawiającego, zgodnie z którymi 
dokumentacja zamówień przechowywana jest przez okres co najmniej 5 lat (liczonych w 
pełnych latach kalendarzowych), począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty 
zakończenia postępowania, zaś umowy zawarte w wyniku postępowania przechowywane 
są przez okres co najmniej 10 lat (liczonych w pełnych latach kalendarzowych), począwszy 
od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia realizacji umowy lub upływu 
okresu gwarancji/rękcjmi,

6. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w 
postępowaniu,

7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

8. osoby, których dane będą przetwarzane posiadają:

a) r.a podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych,
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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,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznają, że przetwarzanie danych ich osobowych narusza przepisy RODO,

9. osoby, których dane będą przetwarzane nie przysługuje:

a) w związku z art. 17 ust. 3 iit. b, d iub 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, gdyż podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 
o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zapytaniem ofertowym obowiązują przepisy 
zawarte w kodeksie cywilnym. D Y R E K T O R
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