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Załącznik nr 2 do „Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł”

Nr sprawy: 2/ST/RPPOWP/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych

Zamawiający:

Miasto Białystok ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica 

w Białymstoku,

ul. ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok,

tel. 0-85 6750077

e-mail: sekretariat@zstio.net.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Dostawa materiałów na potrzeby realizacji zajęć koła robotyki”.

Rodzaj zamówienia: dostawa

1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia):

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów na potrzeby realizacji zajęć koła 

robotyki w ramach projektu „StaszicTeam - program wsparcia kształcenia 

zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku" RPPD.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.

b) 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”,

c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

d) Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

2014-2020.
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2. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia - 24.02.2023

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście 

w siedzibie zamawiającego - sekretariat ZSTiOzOI, ul. Sienkiewicza 57,15-002 Białystok 

tel. 85 6750077

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

• w sprawach merytorycznych i formalnych: Beata Konopka, tel. 666 353 786

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) 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.

2) Posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.

3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.

5. Zawartość oferty.

1) Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:

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

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

2) 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.

3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4) Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę 

niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub 

poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego 

upoważnione.
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6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

1) Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto,

2) Cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy 

i nie podlega waloryzacji.

3) 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 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.

4) Cena winna być obliczona na podstawie formularza cenowego.

7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

• nąj niższej ceny - Cena-100%.

8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

1) ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką,

2) ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 20 stycznia 2023 r., do 

godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego ZSTiOzOI, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 

Białystok w sekretariacie osobiście lub pocztą na adres zamawiającego lub wysłać 

pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zstio.net.pl,

3) oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy 

bez otwierania,

4) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

terminem upływu do jej składania.

5) 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

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20 stycznia 2023 o godz. 10:30 w siedzibie

zamawiającego.
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10. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

w następujących przypadkach:

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt. 4;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia;

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć;

11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i 

adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom najpóźniej w 

terminie 7 dni od dnia składania ofert.

12. Klauzula informacyjna

Zamawiający informuje, iż wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 
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. Urząd. Unii Europ, z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej 
jako „RODO”:

1) Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani jest Dyrektor Zespół Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami im. St. Staszica w Białymstoku dalej 
jako „ADO”

2) W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych inspektor@kancelaria-explico.pl.

3) Dane osobowe są przetwarzane w celu należytego świadczenia przedmiotu umowy 
przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c, a także w celu marketingu własnych 
produktów lub usług ADO art. 6 ust. 1 lit f.

4) Dane osobowe są udostępniane następującym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 
pkt. 9 RODO - Krajowemu Rejestrowi Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 
oraz innym podmiotom/agencjom windykacyjnym w przypadku dochodzenie roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Pana/Panią przedmiotu 
umowy. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom
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ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w 
związku z prowadzonym postępowaniem.

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do 
organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do 
państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień 
ochrony danych osobowych.

6) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie 
niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych/wynikający z prawa 
wewnętrznego ADO - Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRZWA)/ z przepisu 
prawa powszechnie obowiązującego.

7) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolnie), ale 
konieczne w celu realizacji niniejszego stosunku umownego. Odmowa udostępnienia 
danych przez Pana/Panią spowoduje konieczność rozwiązania niniejszej umowy o 
świadczenie usług pomiędzy ADO a Panem/Panią.

10) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom 
podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszej 
umowy.

* niepotrzebne skreślić

W załączeniu:

1. Wzór druku „Formularz ofertowy”

Białystok, dnia 12.01.2023 r.
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