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Zapytanie ofertowe nr 1/2012 

„ZAKUP SPRZ ĘTU DLA REALIZACJI ZADANIA ZWI ĄZANEGO 

ZE STWORZENIEM STUDENTOM BĘDĄCYM OSOBAMI 

NIEPEŁNOSPRAWNYMI WARUNKÓW DO PEŁNEGO UDZIAŁU 

W PROCESIE KSZTAŁCENIA”  

 
 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie zaprasza do złożenia oferty 
handlowej, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, art. 66, 
§1), na zakup sprzętu dla realizacji zadania związanego ze stworzeniem studentom 
będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie 
kształcenia w ramach dotacji otrzymanej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.  
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). 
 
1. Zamawiaj ący.  
 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania 
ul. Wawelska 14; 
02-061 Warszawa 
NIP: 527-10-46-146 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia. 

 
a. Przedmiotem zamówienia jest: 

− Zakup sprzętu dla realizacji zadania związanego ze stworzeniem 
studentom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego 
udziału w procesie kształcenia; 

Wartość poszczególnych części zamówienia nie możesz przekroczyć 
3.500,00 zł brutto za 1 sztukę. 
Sprzęt komputerowy powinien posiadać parametry co najmniej takie, jak 
wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

b. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych kompletnych w 
poszczególnych Częściach (zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 1).  

 
3. Warunki wymagane od Wykonawców. 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

 



b. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe 
wykonanie zamówienia, 

4. Sposób porozumiewania si ę Wykonawcy z Zamawiaj ącym. 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania 
ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień 
jest: 

− w zakresie przedmiotu zamówienia: Katarzyna Woźniak, tel. (22) 825-80-
35 wew. 148; mail: katarzyna.wozniak@wseiz.pl 

− w sprawach proceduralnych: dr Monika Madej, tel. (22) 825-80-35 wew. 
105; mail: momadej@wseiz.pl 

Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, 
którym doręczono zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania, a także 
umieszcza ją na stronie internetowej zamawiającego. 

 
5. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich sk ładania: 

a. Oferty powinny zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 2) w terminie do dn. 10.12.2012 r. 
do godz. 16.00. 

b. Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty pod rygorem 
wykluczenia z postępowania: 
− oświadczenie o spełnianiu warunków wzięcia udziału w postępowaniu, o 

których mowa w pkt. 3 niniejszego zapytania, 
− pełnomocnictwo do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeśli 

wykonawca posługuje się w celu złożenia oferty pełnomocnikiem, 
− specyfikację techniczną zaproponowanego w ofercie sprzętu. 

c. Dokumenty składa się w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę.  

d. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach 
tego wymagających, będzie miał prawo żądać od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał 
prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną 
one złożone lub będą zawierać błędy. W szczególności zamawiający będzie 
miał prawo żądać wyjaśnień od wykonawcy, którego oferty będą zawierać 
rażąco niskie ceny. Za ofertę z rażąco niską ceną uznana zostanie oferta z 
ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych 
podobnych zamówień. Ceną rażąco niską będzie zatem cena znacząco 
odbiegająca od cen rynkowych przyjętych dla danego przedmiotu 
zamówienia, wskazująca na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów 
wytworzenia usługi.  

e. Oferty należy umieścić w nieprzejrzystych kopertach zabezpieczonych w 
sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem ofert. 
Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na zakup sprzętu dla realizacji 
zadania związanego ze stworzeniem studentom będącym osobami 
niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia”. 

f. Oferty należy składać w Rektoracie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, 
pok. nr 3, ul. Wawelska 14; 02-061 Warszawa. 

 
6. Kryteria oceny ofert: 

− Cena brutto stanowi – waga kryterium 100% : 
 
Ostateczna wartość punktowa będzie liczona według następującego wzoru: 

 
 
 
 
gdzie: 
 
S – to łączna liczba punktów, jaką zdobyła oceniana oferta, 
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min_SPC – to najniższa cena ocenianych ofert, 

ocSPC _  – to cena danej ocenianej oferty, 

100 – współczynnik stały 
 
Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który: 

− przedstawi ofertę o łącznej wartości brutto nie przekraczającej kosztów 
zaplanowanych w budżecie projektu na realizację zadań wymienionych w 
punkcie 2 a zapytania. 

− przedstawi ofertę o jednostkowej wartości brutto nie przekraczającej 
3.500,00 PLN. 

− nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie 
odrzucona; 

− uzyska najwyższą końcową ocenę. Ilości punktów za poszczególne kryteria, 
przyznane przez Komisję dokonującą oceny, zostaną zsumowane i będą 
stanowić końcową ocenę oferty.  

 
7. Termin zwi ązania ofert ą. 

Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych, 
licząc od upływu terminu składania ofert. 
 

8. Przesłanki odrzucenia ofert. 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, 
b. zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w 

postępowaniu, 
c. zostanie złożona po terminie składania ofert, 
d. będzie zawierać rażąco niską cenę, 
e. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
9. Informacja dotycz ąca wyboru najkorzystniejszej oferty. 

a. Wykonawcy, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu zostaną 
powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty, najpóźniej do dnia 
12.12.2012 r. 

b. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie 
powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia 
umowy.  

c. W przypadku nie przyjęcia oferty do realizacji przez „najlepszego” 
wykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania informacji od Zamawiającego, 
oferta zostanie skierowana do wykonawcy, który uzyskał kolejno najwyższą 
końcową ocenę. 

 
10. Oferta musi zawierać pełne dane oferenta, w tym NIP, Regon, aktualny odpis 

z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. Oferta winna być podpisana przez osobę 
upoważnioną do podejmowania decyzji wiążących, w tym decyzji finansowych, w 
instytucji oferenta. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej 
na wydruku komputerowym. Oferta musi zawierać cenę brutto (w tym podatek 
od towarów i usług VAT), z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych opłat, 
wynikających z realizacji zamówienia. Cena musi być podana w złotych polskich. 
Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie 
koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie 
obowiązywać przez cały okres ważności oferty.  

 
11. Istotne postanowienia umowy: 

a. Miejscem dostarczenia sprzętu jest Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, 
ul. Rejtana 16; Warszawa,. 



b. Dostarczenie sprzętu, jego rozładunek wraz z wniesieniem oraz instalacja 
go w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego odbędzie się 
kosztem i staraniem Wykonawcy. 

c. Rozliczenie nastąpi po realizacji całości dostawy zamówionego sprzętu na 
podstawie wystawionych faktur. 

d. Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary umowne za opóźnienie w 
realizacji zamówienia w wysokości 0,1% wartości netto nie zrealizowanego 
w terminie zamówienia, za każdy dzień opóźnienia. 

e. Płatności regulowane będą przez zamawiającego przelewem na rachunek 
wykonawcy podany w fakturze, w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od 
daty otrzymania faktury.  

f. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy będą podlegać rozstrzygnięciu 
przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

 
 

 
 


