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Opole, dnia 6 sierpnia 2019 r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 6 

 

Nazwa zamówienia: Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji projektu               

pn. „Licealista na rynku pracy- zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół 

licealnych Miasta Opola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

1. Nazwa i adres Zapraszającego: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, ul. Licealna 3, 45-714 Opole. 

tel. 77/474-29-44 

e-mail: sekretariat@zso1.opole.pl  

2. Tryb udzielania zamówienia: 

Niniejsze zapytanie jest prowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków            

w  ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zgodnie z zasadami sformułowanymi w rozdziale 6.5.1 – 

Rozeznanie rynku. 

Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku i nie stanowi przedmiotu 

zamówienia publicznego regulowanego ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 

r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730). 

3. Przedmiot zamówienia: 

W związku z realizacją projektu pn. „Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji 

zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” 

zapraszam do wyceny ofertowej 

na zakup i dostawę urządzenia wielofunkcyjnego – 1 szt. drukarki laserowej kolorowej ze skanerem                

i kopiarką A4 do Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu. 

Oferowane urządzenie winno być fabrycznie nowe spełniać konieczne normy i posiadać niezbędne 

atesty. 
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Opis przedmiotu zamówienia: 

Lp. Wymagane minimalne parametry techniczne Liczba sztuk 

1. Urządzenie wielofunkcyjne – w zestawie drukarka laserowa kolorowa ze skanerem 
kolor, kopiarką A4 i  faksem 

1 

 Minimalne parametry 

Technologia druku Laserowa, kolor 

Obsługiwany typ nośnika A4, A5, B5, Executive, Folio, JIS B5, 

 koperty,  Legal, Letter 

Obsługiwany format nośnika A4 

Szybkość druku w kolorze: do 16 stron A4/min 

Szybkość druku w mono powyżej  30 stron A4/min 

Maksymalna rozdzielczość druku min. 1200x1200 dpi 

Rozdzielczość skanowania min. 600x600 dpi 

Dwustronny podajnik dokumentów 
możliwość  
drukowania/kopiowania/skanowania 
dwustronnego automatycznego 

Min. Wymogi: kaseta i podajnik kaseta na 250 ark. i podajnik na 50 ark. 

Kopiowanie tak 

Funkcja faksu tak 

Druk dwustronny (dupleks) tak 

Interfejsy USB, WiFi, Ethernet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP. POZOSTAŁE WYMAGANIA 

1.  Koszt opakowania i dostarczenie urządzenia wielofunkcyjnego przez Wykonawcę własnym 

transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Miasta Opola wliczone w cenę. 

Dostarczenie obejmuje: rozładowanie, wniesienie i położenie sprzętu we wskazanym pomieszczeniu 

w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. 

2.  Materiały niezbędne do uruchomienia wliczone w cenę. Urządzenie wielofunkcyjne musi posiadać 

instrukcję obsługi lub podręcznik użytkownika w języku polskim oraz kartę gwarancyjną. 

3.  Dostarczenie instrukcji użytkowania i programowania w języku polskim. 

4.  Bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i programowania urządzenia 

wielofunkcyjnego. 
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5.  Okres gwarancji maszyny – minimum 12 miesięcy. Dostawca określi dokładny okres gwarancji na 
urządzenie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. 

6.  Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji 48 godzin. 

7.  
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni kalendarzowych 
od daty powiadomienia Wykonawcy o wyborze jego oferty do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego na terenie Miasta Opola. 

 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniem równoważnym, które przedstawiają 

przedmiot zamówienia o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych 

w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym. 

2. Jeżeli Wykonawca składający ofertę zaoferuje rozwiązania równoważne, to na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek (ciężar dowodu) wykazania równoważności poprzez złożenie w ofercie 

odpowiednich dokumentów potwierdzających tą równoważność. 

 

4. Kryterium oceny ofert: 100% cena  

1) Zaproponowana i ustalona w ofercie cena powinna być obliczona jako całkowita cena brutto                  

(z podatkiem VAT). Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku. 

2) Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia w tym m.in. koszty 

transportu, montażu (jeśli wymagane), serwisu w okresie gwarancji itp. 

3) Wykonawca musi uwzględnić wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez 

wykonawcę w ramach zamówienia, powinny być doliczone do stawek, cen i ceny ostatecznej ustalonej 

przez wykonawcę w ofercie. 

4) Należy przewidzieć cały przebieg dostawy, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji 

Wykonawca winien uwzględnić w zaproponowanej cenie. 

5) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając 

oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

6) Warunki płatności: Przelew bankowy w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury VAT po wykonaniu 

usługi i podpisaniu protokołu odbioru . 

5. Miejsce i termin złożenia wyceny ofertowej: 

Wypełnioną i podpisaną wycenę ofertową stanowiącą załącznik nr 1 należy złożyć do godz.13.00 w 

dniu  13 sierpnia 2019  r. w formie:  

a) Elektronicznej - skan podpisanej wyceny ofertowej (załącznik nr 1) przesłany na adres: 

sekretariat@zso1.opole.pl 

mailto:sekretariat@zso1.opole.pl
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b) Pisemnej – dokument przesłany listownie lub dostarczony osobiście do sekretariatu szkoły, 

adres: ul. Licealna 3  w Opolu. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

”Oferta na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Licealista na rynku pracy- 

zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola.” 

 

 Czas pracy Zapraszającego: poniedziałek – piątek w godzinach od 8.00 do 13.00 

 Wyceny ofertowe złożone po terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań 

zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane. 

 W toku badania i oceny wycen ofertowych Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych wycen ofertowych. 

 Wszelkie koszty związane ze złożeniem wyceny ofertowej ponosi Wykonawca. Zamawiający nie 

może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu poniesienia jakichkolwiek kosztów czy 

wydatków przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem wyceny. 

 Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 

 Kontakt:      tel. 77/4742944;     e-mail: sekretariat@zso1.opole.pl  

 

6. Informacje dodatkowe: 

 Wykonawcy przystępujący do niniejszej procedury są związani treścią oferty przez okres 30 dni od 

dnia podpisania oferty. 

 Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje zapraszającego do żadnego określonego działania. 

 Opublikowanie niniejszego rozeznania rynku nie zobowiązuje zapraszającego do wyboru wyceny 

oraz nie zobowiązuje zapraszającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub 

odrzucenia wyceny. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części treści rozeznania rynku. 

 O rozstrzygnięciu zapytania nr 6 i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez zamieszczenie informacji na 

stronie internetowej pod adresem (zakładka: Projekt Licealista): www.zso1.opole.pl  

 Dodatkowych informacji udziela  Marzena Dysiewicz-Rerich, tel. 696-301-085                                      e-

mail  dysiewicz-rerich.marzena@zso1.opole.pl  

 

7. Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Wycena ofertowa. 

8.            KLAUZULA RODO: 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dot. przetwarzania danych związanych  z postępowaniem w 

formie zapytania ofertowego 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  

mailto:sekretariat@zso1.opole.pl
http://www.zso1.opole.pl/
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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”, informuje, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w 
Opolu, ul. Licealna 3,  45-714 Opole; 

 przez administratora został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować elektronicznie wysyłając informację pod adres: sekretariat@zso1.opole.pl  lub adres 
podany w punkcie wyżej. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyceny 
cenowej urządzenia wielofunkcyjnego, prowadzonej w trybie rozeznania rynku na podstawie 
zapytania ofertowego nr 6; 

 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 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa 
Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do 5 lat od dnia 31 grudnia 2020 roku 
po zakończonego projektu nr RPOP.09.02.02-16-0001/17.  

 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.  
 

 

 

 

 

Z poważaniem 

mgr Bernarda Zarzycka 
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Dyrektor ZSO Nr I 


