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ŚwidwĘ dnia

17.12.2020 r.

ZSR.I.080.1.2020

zapwauie ofeńowe
zandy
korłkure*cyjności,
według
zgodnie z WyĘcmymi w za]aesie kwalifrkowalności wydatków w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundusztl Społecanego oraz Funduszu Spójności na lata
201,4ł020 z dnia 22 sierpnia 20 19 r.

Zespół §zkót Rolniczych Centrum Ksztaleenia Zawodowęo im. Stefana Żleromskiego w Świdwinie,
uL Szczecińska 88,78-300 Świdwin
z:apraszado źożeniaoferiy cenowej dla anrówienia pn.

Wykonanie materiałów informacyjnych z zakresu doradztwa edukacyjno ułwodowąo realizowanego w
ramach pĄektu ,, Zńabyć zawód a nie być zawiedzionym 2' w Zespole§zkrół Rolniczych Centrum
Ksztalcenia Zawodawego im. §tefana Zeromskiego w Słvidwinie

zatłłiełdził:

ZESPÓŁ SZKOŁ ROLNlCZYCH

cENTRUNł KSnAŁcĘNlA ZAWODOWEG0

im. Stefana Zeromskiego

78-300 świdwin, ul. Szczecińska 38
tej. 94 355
?5 ,,,/2-Il-ĄJ-ż,ż4
82,le|.lfax94 355 0,d t4
,
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Świdwin, s?uatziń 2020 r.
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Tryb zamówienia:

postępowanie prowadzone według zasady konkurencyjności, zgodnie z V/yĘczrymi W zakresię
kwalifikowalności wydatków w rarnach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Etxopejskiego
Funduszu Społeczrrego oraz Funduszu Spojrrościna lata żOŁ4-żażaz dIlia żżsiorpnia ża19 r. Do niniejszego

postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia29 stycania ża04 r. Frawo zamówień publicmYch zPÓŹn.
(Dz. U. z żal9 t. poz. t843 z póżn. m,.). Po ńożęniu ofęrt i ich ocęnie przez Zanawiającego, Wykonawca
zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie zprzyjętymiw ninĘszym zapytaniu Ęrteriami.

II.

Opis przedmiotu zamówienia:

program: Regionalny Frograrn Operaryjny V/ojewódzfwa Zachodniopornorskiego rralatazal4ąWa

Priorytet: 8 Edukacja
Działanie: 8.6 Wsparcie szkoł i placówek prowadzących kształcęnie zawodo,we oraz ucmiów uczestnicącYch
w ksźałceniuzawodowym i osób dorosĘch uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia
zawodowego.
a nie być zawi:edzionymZ"
przędmioten zamówieniajest wykonanie i dostarczenię materiałów infbmacyjnych z zakręsu doradztwa
edukacyjno zawodowego realŁowanego w ramach projęktu ,, Zdobyć zawód anlebyć zawiedziołYm2" w
Zespole Szkół Rolnicrych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie dla 50

Tytuł projektuz nZdabyć zawód

osób tj.:

l.

2.

Tęczkinapisma A4 papierowę -20a szt.
-

kartonbiĄ

-

wewnątrz narożrik przeciw wypadaniu dokumęntów

350g/m2

-drŃ4+0

Notesy 100 x 100 nrm
- l00 kartek

-drukl+0

_J-

4.

5.

-

80 szt.

-

Kalerrdarz ksiązkowy A5
- dzienny
- twarda oprawa
Kalendarz trójdzielny ścienny
- 3 częściowy
- karton biały 3BOgm2
Zakładka ksia;żkowa - 1000 sź.
- 2l0mm x 55 mm

-

-

druk4 +

25 sń.

100

sź.

1

- 300 g/m2
6.

Druk A4 w kolorze materiałów zleconych

-Druk4+0
-mn25ag/m2

-

1500 stron
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Zgodnie z zasadami promocji w widocznym miejscu naleĘ umieścićzestawienie zlożone ze znaku
Funduszy Europejskich z narwą Program Regionalny, barw RP z nanrą Rzeczpospolita Polska, logo
promocyjnego województwa z naTwą Pomorze Zachodnie oraz znaku Unii Europejskiej Z nazwą
Europejski Fundusz Społeczny wta.zz opisem. \Mg ponDszego wzoru:
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Wspólny słownik Zamówień (CPV):

III.

39t62żaa-7 - Pomoce i artykuĘ szkolęniowe

Iv.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

o udzielęnie zamówienia może ubiegać się Wykonawcą tcóry spełria poniźsze warunki bądz, który dysponuje
osobą zdolną do wykonania zamówienią która spehria ponizsze warunki:

W poĘpowaniu mogąwziąć udział Wykonawcy, którzy:
- m:ają zarejesffowa§ą

działatnośćgospodarczą,

- posiadają odpowiednie uprawnienia zawodowe

Niespełnienie chociażby jednego

z

wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem

Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

V.

.

Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej ofeńy:
KĄłeria oceny ofurt - zamawiający uzłłaofetty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegołowego

a)

oferta spełnia wymagania określonęniniejszym zapytaniem ofertowym. Ocena warunków opisanych w

1

rozpatrywania, jeżeli:

fV (punkt W. Warunki udziału w postępowaniu)
z formułą ,,spekria - nie spekria'', w oparciu o informacje

punkcie nr

niniejszego zapytatią zastanie dokonana

zawartę w dokumęntach i oŚwiadczeniach
przez
dokumentów rrusi wYnikaĆ
Wykonawcę
treśei
złożanych
dostarczonych przez Wykonawcę.
jednoznacznie, że warunki opisane w punkcie nr. IY (punkt IV. Warunki udziału w PostęPowaniu)o
niniejszego zapytania Wykonawca spekrił. Nie spełnienie chociażby jednęo z wymienionych w niniejszym

zgodnie

Z
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zapy6niu ofertowlrrn warunków skutkorvać będzie nie mozłiwościąwyboru oferty tego Wykonawcy i ofeńa ta
zostanię odrzucona.

b)
c)

oferta została ńożonaw określonym przezZamawiającego terminie,
Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treściz łvymaganiamiZ,anavłiającego.

2_ PrZy wyborze ofe*y zanrawiający będzie się kierował następują§}.mi Ęćeriami:

Kryterium cena:

1{X}7o

.

Punkty liczone będą według wzoru:
Cn

x 100

An=
co

gdzie:
An- liczba punktów dla kryterium cena
Co- oferowana cena brutto
Cn- najniższa cena brutto za wykonanie zadania

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą cenę z poŚród ofert nie podlegających
odrzuceniu.

Liczbapunktów wynikająca zdńńńmatematycztych zostanie zaolłrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

YI. Termin oraz sposób złożeniaoferty:

ńoĘć w

terminie do 28.!2.2020 r. do godz_ 10.00, w Sekretariacie Zespofu Szkół Rolniczych
Centrum KsźałcerriaZawodowego im" Stefana Żeromskiego w Świdwinię, ul. Szczecńska 88" 78-300 Świdwin-

l. oferty

nalezy

Wymaga się, aby oferta została zannięszczana w kopercie zewnęMej i wewnęfznej, które będą zaadresowane na
adres jednostki prowadzącej postępowania oraz będą posińać omaczęŃę:

OF,ERTA
,,

Zdobyć zawód a nie być zawiedzionymżo _ &{ateriały infarmacyjne. Doradztwo

Nie otwięrać Wzeó ż8.1220ż0 r. godz. 10130
numer spra}vy Z§RI.080.1.2020
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Koperta weńnętrzla będzie opatrzona dodatkowo nazwą

i

adresem wykonawcy

w celu odesłania oferĘ w

przypadku złożenia oferty po termin ie.

} W

przypadku, gdy ofertę podpiĘe osoba posiadająca pehomocnictwo musi ono zawierać zakręs
upełnomocnienia, natomiast w przypadku ńażęnia kopii peŁromocnictwa - musi ono być potwierdzone
,,za zgodnością z oryginałem" przez notariusza.
Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprarvłione do zaciągania zobawiązń w
imięniu Wykonawcy, a wszystkie strony oferty parafowane przezte osoby.
Zaleca się aby:
a) oferta była trwale spięta.

}
Y

b)

strony

ofeĘ byĘ ponumęrowane.

Wymaga się, aby wszelkie poprawki byĘ dokonane w sposób czytelny i dodatkowo apatrzone datą
dokonania poprawki orazparŃą osoby podpizującej ofeńęWykonawca może ńoĘć jlcdtą ofertę w języku polskim, pismem czytelnym.
Zamawiaj ący zastrzęga sobie prawo do wyboru tylko Ęch ofert, których wartośćtie przel<roczy
kwoty możliwej do zakontraktowania określonej we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota

}
}
}

wartości zamówienia).
Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych lub wariantowych.

}

2. Miejsce, tęrmin ńożenia oferty:

im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie ,

:ul.

Szczęcńska 88 pok. nr 009

3, Osoba uprawniona do kontakhr:

w zakresie opisu przedmiotu zamówienia;
Krzysżof Mich
E - mail: krzysżof.mich8O@gmail.com

VII.

Terminrealizacjizamówienia:
do 31.12,ż0ż0 r.

VilI.

Termin związania ofertą
7 dni od upĘwu terminu składania ofęrt.

IX. Określenie warunków zmian umowy
Zamawiający infcrmuje, ż w umowie o realizację zamówienia nrajdują

się zapisy przewidujące mozliwość
do
treścioferfy. Wszelkie zrniany
w
stosunku
postanowień
umowy
treści
zrrriany
dokonywania istotnych
niewazności.
niniejszej Bmowy rymagają formy pisemnej pod rygorem
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X. ZamawĘący dopuszcza składania ofert częściow}ch.
Zamavłiający nie dopuszcza składania ofert częściorłych.

XI. Informacje o formalnościaeh:
1. Niezwłoczrrie po wyborze najkorrystniejszych ofert, zamawiający zawiadomi W'ykonawców, którzy

ubiegali się o udzielenie zamówięnia, o wynikach postępowaniąpaprzsz umieszczenię informacji na

2,

stronie internetorrej.

Zamańający zawrzę umowę

z

wybranl,rn W'ykonawcą po przekazaniu zawiadonienia

o

rłYborze

Wykonawcy.

sprawie realizacji niniejszego zamówienia zawarta zostanię z uwzględnieniem postarłowień
wynikających z tręści niniejszego zapl,taŃa oraz danych zawartych w ofercie.
Zamawiający zastrzęga sobie prawo odsĘpienia bądz wycofania niniejszego zapytańa ofertowego bez

3. Umowa w

4.

podania przyczyn.

XII.

Klauzutra informacyjna wynikająca z

RODO

Zgodńezart.l3ust, liZtozporądzsniaParlamęntuEuropejskiegoiRady(UE)2016/679zńnia27
kwiętnia 2016 r_ w sprawie ochrony osób fizycmych w związku zprzetvłarzanliem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46/WE (ogólne rozPorądzenie
o ochronie darrych) (Dz.Utz.UE L 1D za4.a5.żaló, str. 1), dalej ,"RODO", informuję, że:
l) administratorem Pani.IPana danych osobowych jestZespół §ńół Rolnie4łeh Centrum Ksztaleenia
Zawodowego int Steftłta Żeramskiego w Świdwinie;
2) inspeldorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Zrlwodowego im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie jest Pani Katarrqa SobieĄska zktótą można

3)

kontaktować się e-mailowo : iodzsrckp@.wp.pl;
Pani/Pana danę osobowe przętwarzanę będą na podstawie art. 6 ust- l lit. C RODO w cęiu związanYmz
postępowaniem o udzięlenie zamówienia publicznego Wykonanie materiałów infarmacyjnych z
zawód a
zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego realizowanego w ramach projektu
"ZdobyĆ
nie być zawiedzionym?o w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im.
Stefana ż,eromskiego w Świdwinie prowadzonym w

4)
5)

Ębie art

4

usl

8 asławy z d.nła 29 stycznia

2004 r. - Pzp;
odbiorcarri Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
*
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 araz att.96 ust. 3 ustawy z dńa29 stycania 7a04 t.
Prawo zamówień pŃlicznych (Dz. U. zżOt9 r. poz. 1843 zpóźn. zrrr.), dalej ,,ustawa Pzp";
pani/pana danę osobowe będą przechowywan€, zgodnie z arł. 97 ust. 1 ustawy Pą, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówięni4 a jeżeli czas trwania umowy ptznlłacza4

latą okres przechowywania obejmuje caĘ czas trwania umowy;
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6)

jest
obowiązek podania pruezPańą/Pana danych osobowych bezpośrednio PanPana dotyczących
wymogiem ustawowym określoryłnw przepisach ustawy Pzp, mviązanym zudzińem w postęPowaniu
o udzielęnie zamówięnia publicmego; konsekwencje niepodania określonych danych wynkająz

7)

ustawy Pzp;
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zańomaĘzowany, stosowanie do art.22 RODO;

8)

posiada Pani/Pan:

l.

na podstawie ar1. 15

RODO prawo dostępu do danych osobowych PatlilPana do§'czących mając

ednocześnie na w z§rędzie art. 8a ust. ż P zp tj.: w prrypadku gdy wykonanie obowiązków, o
których mowa w art. 15 ust. I_3 tozporządzeńa20l6/679,wymagałoby niewspóhriernie duzego

j

wysiłku, zamawiaiący może żądać od osoby, której dane doĘcą,wskazania dodatkowych

informacji mających na cęłu spręcyzowanie żądania, w szczególności podania nazry lub datY
postępowania o u&ielenię zamówienia publicznego lub konkursu oraz art. otaz al1-.97 ust. IaPą
tj.: w prąpadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art, 15 ust. 1-3 roąorządzenia
20161679,wymagałoby niewspółmiernie duźego wysiłku, zamawiĄący może żądaĆ od osoby,
której dane dotyczą,wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu

2.

3.

spręcyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowanią g udzielenie zamówienia;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani,{Pana danych osobowych mając
jednocześnie na względzie art. 8a ust. 3 Pzp tj.: skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą,z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w afi. l6
rozporządzenia2}t6l679,nię moze skutkować zmianąwyniku poĘpowania o udzięlenie
zamówienia publiczrego lub konkursu ani zrrianą postanowień umo\łT/ w zakresię niezgodnym z
ustawą;

RODO prawo żądania od administratora ograniczeniaprzetwarzania danych
osobowych zzastrzeżęniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO zgodnie zart.8a

na podstawie art. 18

ust.4 Pzp tj.: wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1rozporządzenia2a1&679,
nie ogranicza przetwatzaliadanych osobowych do czasu zakoiczenia postępowania o udzielenie

4.
9)

zamówięnia publicznego lub konkursu.
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osoborvych, gdy uznaPani,/Pan,
żeprze§łarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuj e Pani,Ęanu:

1.
2.
3.

w zwipzku z

art. 77 ust. 3 lit. b, d lub ę RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o który,m mowa w ań. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawą prawną przetwarzaniaParttJPana danych osobowych jest art. 6 ust. l lit. c RODO
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Wykaz dokumentów, jakie ofęrenci mają dostarczyć Wykona\fcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunkółv udzialu w postępowaniu:

1. Formularz ofertowy

2.

umer projektul RPZP.O8.06.0&3Z,Ka3Z{

(wg wzoru w załączeniu)-

Oświadęzenie ( wg wzoru w zńączeniu)
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