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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

ZAKUP WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO DO PRACOWNI MATEMATYCZNYCH ORAZ 

CHEMICZNEJ  

 

 

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.2 

Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową 

 

 

I. Nazwa i adres  Zamawiającego: 

 

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji 

im. ks. Marcina Lutra z siedzibą we Wrocławiu  

ul. Ks. Marcina Lutra nr 2-8 

54-239 Wrocław 

 

Osoba do kontaktu: Jakub Pytel 

tel.: 794-906-908 

e-mail: jakub.pytel@diakonia.pl 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wyposażenia meblowego do pracowni 

matematycznych (dwie pracownie) oraz chemicznej.  

2. Zamawiający nie wymaga / nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia 

stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

CPV 39100000-3 – Meble 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu, 

tj.: wobec których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, który, z przyczyn leżących po 

jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą 

umowę w sprawie zamówienia, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania. 
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IV. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych: 

 

1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo.  

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przeprowadzeniem wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Wykonawca, który złoży ofertę w postepowaniu, powiązany kapitałowo lub osobowo z 

Zamawiającym zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. 

 

V. Opis przygotowania oferty oraz miejsce i termin złożenia oferty: 

 

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, zgodnie ze wzorem 

formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach własnych Wykonawcy, o ile 

formularze te będą – pod względem treści – zawierały wszystkie informacje wymagane przez 

Zamawiającego. 

2. Całkowita cena oferty musi być przedstawiona w PLN w kwotach brutto. Powinna zawierać 

wszystkie koszty i obciążenia związane z należytym wykonaniem zamówienia. Zaoferowana 

cena powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść, a 

wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty w przedmiotowym opisie 

nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wynagrodzenie należne 

Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. 

3. Formularz ofertowy wraz z załącznikami musi być podpisany przez osoby upoważnione do 

reprezentowania oferenta. Załącznikami do formularza ofertowego są: 

1) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy. 

4. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 12.02.2021 r. do godz. 10:00 

w formie pisemnej na adres: ul. Marcina Lutra 2-8, 54-239 Wrocław lub mailowo na adres: 

jakub.pytel@diakonia.pl. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. 

5. Z postępowania zostanie odrzucona oferta: 

1) która nie jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, 

2) która została złożona po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

składanie ofert, 

3) Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu. 
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6.  Ogłoszenie wyników postępowania:  

 Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego      

lub przekazane do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę. 

 

VI. Kryteria oceny ofert: 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:  

 

Cena (C) – waga 100% 

Wartość procentowa dla kryterium cena (C) jest wyliczana według wzoru:  

  

 

C min  

C = ────────────── x 100 

C n  

  

C – liczba punktów badanej oferty  

C min – najniższa cena ofertowa spośród zaoferowanych  

C n – cena ofertowa badanej oferty  

Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, tj. poprzez odcięcie trzeciej i 

następnych cyfr po przecinku, trzecia i następne cyfry po przecinku nie będą brane pod 

uwagę. 

 

VII. Warunki płatności: 

 

Płatność nastąpi po odbiorze przedmiotu Zapytania Ofertowego i podpisaniu protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń.  

 

VIII. Termin wykonania zamówienia: 

Do 28.02.2021 r. 

 

IX. Klauzula informacyjna. 

 

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: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, którego adres oraz dane 

kontaktowe są podane w rozdziale I Zapytania; 
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2) adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: iod@diakonia.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego określonym w rozdziale 

II, prowadzonym w trybie rozeznania rynku 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uczestniczące w 

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz dokonujące wglądu do dokumentacji 

tego postępowania;    

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie równym okresowi 

przechowywania przez Zamawiającego dokumentacji niniejszego postępowania;  

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie niniejszego 

zamówienia publicznego; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) 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; 

9) 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.  

 

** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą decyzji o wyborze 

wykonawcy  

*** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

Załączniki:  

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 

2. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 

 


