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Łódź, dn. 10 lipca 2020 r. 

Do wszystkich zainteresowanych, 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Zapraszam Państwa do złożenia oferty na dostawę sprzętu diagnostycznego (Nr sprawy 2/2020) dla 

Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi, w ramach realizacji projektu 

pn. „Szkoła przyszłości” – nr projektu: RPLD.11.01.02-10-0027/18. 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka, 

Al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86, 94-050 Łódź 

NIP: 727-25-32-542 

REGON: 470009735 

adres strony internetowej: www.isp67.pl   

bip:   http://archiwum.bip.uml.lodz.pl/edu/?id=41 

e-mail: kontakt@isp67.elodz.edu.pl 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu wykorzystywanego do stymulacji słuchu w postaci: 

Pakiet 1 - Sprzęt do stymulacji słuchu 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Cenowy stanowiący Załącznik Nr 2 

do zaproszenia. Zamawiający dopuszcza składania ofert na poszczególne pakiety zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje w ramach pakietów. 

3. Termin realizacji zamówienia: do 30 sierpnia 2020r. 

4. Termin gwarancji: 24 miesiące. 

5. Informujemy Państwa, że oferty będą oceniane wg następujących kryteriów: 

Cena: 100 % 

6. Dodatkowe informacje: 

Cena oferty musi być podana w PLN, do dwóch miejsc po przecinku, 

Cena powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.  

(W szczególności powinna obejmować koszty transportu do siedziby Zamawiającego, ewentualne koszty podatku od 

towarów i usług oraz podatek akcyzowy, opakowanie, ubezpieczenie towaru, koszty odprawy celnej w ramach importu 

bezpośredniego, gwarancji i instrukcji obsługi). 

7. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny. 

8. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:  

Jarosław Trybuła, e-mail: kontakt@isp67.elodz.edu.pl, tel. 42 258 48 83 

9. Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przez operatora pocztowego bądź kuriera na adres: 

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka, Al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86, 

94-050 Łódź, parter, pok. nr 20 w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 22.07.2020 r. do godziny 

1000. 

10. Kopertę należy zaadresować na adres j. w. z dopiskiem: 

Nr sprawy 2/2020 – Sprzęt diagnostyczny. 

11. Wykonawcy obowiązani są złożyć Ofertę, na którą składają się: 

Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do zaproszenia do zaproszenia, 

Formularz cenowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do zaproszenia. 

  

http://www.isp67.pl/
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12. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Kodeksu cywilnego oraz Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w sprawie szczególnych warunków 
realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

 

         

……………………………………………………………………………………… 
Pieczęć i podpis Dyrektora Jednostki  
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Załącznik Nr 1 do ogłoszenia 

_________________________________ 
miejscowość, data 

FORMULARZ OFERTY 
Nazwa i siedziba Wykonawcy: 

____________________________________________ Nr telefonu

 ____________________________ 

____________________________________________ E-mail

 ____________________________ 

____________________________________________ 

NIP:  ___________________________________ 

Nr KRS ___________________*/Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej* 

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: 

_______________________________________________________________________________________ 
(imię, nazwisko, stanowisko, telefon) 

Do: Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka; Al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 
86, 94-050 Łódź. 

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe prowadzone przez Integracyjną Szkołę Podstawową nr 67 im. 

Janusza Korczaka w Łodzi, na dostawę sprzętu diagnostycznego oferujemy wykonanie zamówienia na 

dostawę asortymentu, wyszczególnionego w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do 

zaproszenia. 

2. W cenie Oferty zawarte są wszelkie opłaty pośrednie i koszty związane z wykonaniem zamówienia 

i realizacją, w przypadku wyboru naszej Oferty.  

(W szczególności powinna obejmować koszty transportu do siedziby Zamawiającego, ewentualne koszty podatku od 

towarów i usług oraz podatek akcyzowy, opakowanie, ubezpieczenie towaru, koszty odprawy celnej w ramach importu 

bezpośredniego, gwarancji i instrukcji obsługi). 

3. Termin realizacji zamówienia: do 30 sierpnia 2020r. 

4. Gwarantujemy stałość cen brutto na czas realizacji zamówienia. 

5. Gwarantujemy 24-miesięczny termin gwarancji na asortyment wyszczególniony w Formularzu Cenowym 

stanowiącym Załącznik Nr 2 do zaproszenia. 

6. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku. 

7. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z postanowieniami zawartymi w Zapytaniu ofertowym. 

8. Wskazujemy adres e-mailowy: _____________________ na który zamawiający będzie składał 

reklamacje. 

9. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. 

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia, nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz że 

otrzymaliśmy od Zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

11. Zgodnie z rozporządzeniem 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), oświadczam, że: 

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych,  
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu – DOTYCZY / NIE DOTYCZY - należy zaznaczyć* 

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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12. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Mam świadomość, iż podanie 

danych jest dobrowolne oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem(am) się z treścią 
klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie 
dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

13. Oświadczenie wykonawcy dotyczące wielkości przedsiębiorstwa: 

Oświadczam, że jestem mikro/małym/średnim przedsiębiorstwem (należy podkreślić właściwą opcję)*: 

 Tak 

 Nie 

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36): 

1. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 milionów EUR. 

2. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 

zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 

14. Oświadczam/y, że: 

 nie należę(-my)* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184) 

 należę(-my)* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184)  

oraz przedstawiam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą  
do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. 

*(należy podkreślić właściwą opcję) 

15. Oświadczam/y, że: 

Nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi  

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy  

a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d. 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. 

16. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1/ __________________________________ 

2/ __________________________________ 

3/ __________________________________ 

4/ __________________________________ 

5/ __________________________________ 

Oferta wraz z załącznikami zawiera _____________ ponumerowanych stron. 

________________________________________ 
data i podpis /upoważniony przedstawiciel Wykonawcy/ 


