Szkoła Podstawowa Nr 26
im. Stanisława Staszica
15-863 Białystok
ul. Radzymińska 11
Białystok, 06.07.2018r.
Nasz znak: SP 26.26.316

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 01/2018

I. Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty
cenowej dotyczącej dostarczenia, montażu oraz uruchomienia elektrycznego pieca konwekcyjno –
parowego.
II. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie, montaż oraz uruchomienie
elektrycznego pieca konwekcyjno - parowego, którego szczegółowa specyfikacja jest zgodna z
opisem zamieszczonym poniżej. Urządzenie zostanie dostarczone i zamontowane w Szkole
Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Osoba do kontaktu ze strony Szkoły:
Aneta Mantiuk - 85 652 16 05
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Dostawa, montaż, przeszkolenie z obsługi elektrycznego pieca konwekcyjno – parowego: 1 szt.
- Piec konwekcyjno-parowy 10xGN1/1 (wymiary pieca : 750x773x1010)
- Moc elektryczna max 14kW,
- Sterownie elektroniczne (dotykowy panel sterowania z możliwością zapamiętania do min. 200
programów)
- Para dostępna już od 35°C
- Sonda,
- Automatyczne mycie
- Podstawa pod piec z prowadnicami wymiary: 740x550x677 (odległość między półkami 67 mm)
- Uzdatniacz wody
- Cyfrowy licznik wody
- Oświetlenie LED
- Płyn do mycia pieców 10x1l
- Pojemnik GN 1/1 H-20 ( 530x325x20) – 10 szt.
- Pojemnik GN1/1 h-40 (530x325x40) – 10 szt.
- Pojemnik GN 1/1 h-100 (530x325x100) – 5 szt.
- Pojemnik perforowany GN 1/1 h-100 ( 530x325x100) - 5 szt.
- Dostawa, montaż, szkolenie personelu (piec kon-par) + przeniesienie i montaż taboretu gazowego +
doprowadzenie i odprowadzenie wody do pieca + niezbędne do tego materiały

Montaż urządzenia w kuchni: Wykonawca dostarczy i zainstaluje dostarczony piec tak żeby umożliwić
wykorzystanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Montaż pieca konwekcyjno – parowego z
doprowadzeniem oraz odprowadzeniem wody zgodnie z wymogami. Wymagane jest uruchomienie
pieca oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi. Gwarancja na wykonaną instalację i piec:
min. 24 miesiące.
W celu dokonania poprawnej wyceny można dokonać wizji lokalnej.
Dostarczony towar musi być nowy, nieużywany, wolny od obciążeń i praw ustanowionych na rzecz
osób trzecich oraz posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim
2. Kryteria i zasady złożenia oraz oceny oferty:
1. Składana oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zastrzega się, że jeden oferent może złożyć nie więcej niż jedną ofertę.
4. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi założyć następujące dokumenty:
❖

Uzupełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,

❖

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowiący zał. nr 2.

❖

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych niezbędnych do udziału w

postępowaniu stanowiąca załącznik nr 3.
5. W przypadku niezgodności złożonej oferty z opisem przedmiotu zamówienia i/lub innymi
wymaganiami Zamawiającego dana oferta nie będzie brana pod uwagę.
6. Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
w terminie do dnia 12.07.2018r. do godz.12.00 w Szkole Podstawowej nr 26 im. S. Staszica, ul.
Radzymińska 11, 15-863 Białystok, w kancelarii szkoły, droga pocztową (opcjonalnie scan mailem
na adres a.mantiuk.sp26@gmail.com, w tytule prosimy podać numer zapytania ofertowego), faxem,
przesyłką kurierską lub osobiście.
7. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postepowania bez wyboru żadnej oferty, jeżeli cena
najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
9. O wynikach postepowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni
droga mailową.
3. Rozliczenie usługi:
1. Zamawiający zastrzega, że rozliczenie nastąpi na podstawie protokołu odbioru oraz prawidłowo
wystawionej i dostarczonej faktury/rachunku za dostarczony towar według zamówienia.
2. Faktura będzie płatna w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego.

4. Pozostałe informacje:
1. 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.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez
podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złoży
najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena tej oferty przekroczy o mniej niż 25% kwotę
zaplanowaną na realizację powyższego działania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena
najkorzystniejszej oferty przekroczy o ponad 25% kwotę zaplanowaną na realizację powyższego
działania.
5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu wartości zamówienia
udzielonego z zastosowaniem zasady konkurencyjności do wysokości 50% wartości zamówienia
określonej w umowie z wykonawcą.
6. Za dzień zakończenia realizacji zamówienia przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru z
klauzulą „bez zastrzeżeń”.
7. Oferta wiąże, aż do momentu podpisania umowy w wybranym wykonawcą. Jeżeli wybrany
wykonawca odmówi podpisania umowy zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty, która
uzyskała następną w kolejności najwyższą ilość punktów.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy
........................................

/miejscowość i data/
Nazwa i siedziba Wykonawcy ………………………………
NIP ….....................................................................................
REGON …...............................................................................
Telefon …...............................................................................
E-mail…..................................................................................
OFERTA
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia, montażu oraz uruchomienia
elektrycznego pieca konwekcyjno -parowego zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu
ofertowym, oferujemy realizację zakupu urządzenia będącego przedmiotem zamówienia w terminie do
14 dni od daty złożenia zamówienia za łączną wartość/cenę w wysokości: …………..…………zł
brutto, słownie: ................................................................................................................... zł, w tym
należny podatek VAT, według poniższej specyfikacji:

L.p.

1.

Przedmiot zamówienia

Nazwa towaru/model

Cena za
sztukę
netto

Wartość
łączna
brutto

Piec konwekcyjno – parowy elektryczny
z montażem, doprowadzeniem i
odprowadzeniem wody, uruchomieniem
i przeszkoleniem personelu

Ponadto oświadczamy, iż:
a) Spełniamy wszystkie kryteria usługi wymienione w zapytaniu ofertowym,
b) Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
c) Zapoznaliśmy się z Klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych niezbędnych do udziału w
postępowaniu
d) Oświadczamy, iż cena oferty brutto zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia
określonego w zaproszeniu do składania ofert i uwzględnia warunki jego realizacji (m.in. zawiera koszty zakupu
pieca i materiałów, koszty transportu, załadunku i rozładunku, koszty gwarancji itp.).
e) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i przeprowadziliśmy wizję lokalną.
f)

Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;

g)

Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;

h) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
i) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Ustawy Prawo zamówień
publicznych.

……………………………………..
/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – oświadczenie o braku występowania powiązań

........................................
/nazwa wykonawcy/

.........................................
/miejscowość i data/
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż ……………………………… nie ma powiązań z Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a) Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) Pełnieni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………..
/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
niezbędnych do udziału w postępowaniu

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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
§ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława
Staszica, ul. Radzymińska 11, 15-863 Białystok, Tel.:+48 85 652 16 05, sp26@um.bialystok.pl;
§ inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani/Pani Kamil Dudzicz, kontakt: tel. 570 667 750,
email: mail@dpo.bialystok.pl
§ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa,
numer/ prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 1/2018
§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
§ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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;
§ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
§ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
§ 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;
§ 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.

……………………………………..
/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

