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ZAPYTANIE OFERTOWE 

na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych dla realizacji Wniosku 

o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Poprawa warunków 

kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych” (Nr naboru: 

RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18 – ZIT WrOF). 

1. Zamawiający: 

Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego 

ul. Wojrowicka 58 

54-436 Wrocław 

2. Tytuł projektu 

Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach 

ponadpodstawowych. 

3. Tryb postępowania 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku zgodnie z „Wytycznymi 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020”. 

2) Postępowanie uwzględnienia Rozporządzenie 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) – 

zwane dalej „RODO”. 

4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. 

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), zwane jako „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące 

Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na usługi 

przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych dla realizacji 

Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: 

„Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach 

ponadpodstawowych” (Nr naboru: RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18 – ZIT 

WrOF)” w formie zapytania ofertowego; 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
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udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie 

z zasadami archiwizacji dokumentów; 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 

c) 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; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) 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. 

5. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przeprowadzenia postępowań 

przetargowych dla realizacji Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego pn.: „Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich 

szkołach ponadpodstawowych” (Nr naboru: RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18 – ZIT 

WrOF) 

Przedmiotem Projektu dla którego wykonawca będzie wykonywał swoją usługę jest 

modernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne 4 ponadgimnazjalnych szkół 

we Wrocławiu: 

A. Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr. P. Wysockiego ul, Wojrowicka 58, 

54-436 Wrocław 

1) Doposażenie 

a) 4 pracowni matematycznych m. in. w sprzęt komputerowy (128 laptopów 

z oprogramowaniem, 4 drukarki wielofunkcyjne, 2 stoły interaktywne, 2 

monitory interaktywne, oprogramowanie komputerowe), 

b) 2 pracowni biologicznych w sprzęt komputerowy (32 laptopy z 

oprogramowaniem, 2 drukarki wielofunkcyjne, 1 monitor interaktywny, 

gogle VR 32 sztuki, oprogramowanie na 4 stanowiska (nagrywanie filmów 

video z ekranu - pomoc dla nauczyciela, praca grupowa uczniów) 

c) 1 pracowni chemicznej w sprzęt komputerowy (32 laptopy, 1 drukarka 

wielofunkcyjna, monitor interaktywny, oprogramowanie na 4 stanowiska 
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(nagrywanie filmów video z ekranu - pomoc dla nauczyciela, praca grupowa 

uczniów) oraz stół multimedialny dotykowy. 

2) Stworzenie i wyposażenie pracowni rozwoju kompetencji w sprzęt komputerowy 

(16 laptopów z oprogramowaniem, 1 monitor interaktywny, 1 drukarka 

wielofunkcyjna, 1 bieżnia elektryczna z funkcją cardio, 1 orbitrek z funkcja cardio, 

czytniki e-booków (32 szt.) oraz oprogramowanie komputerowe. 

3) Działania związane z likwidacją barier architektonicznych w dostępie do pracowni 

szkolnych 

a) montaż platformy schodowej oraz podjazdu (rampy) dla osób 

niepełnosprawnych, 

b) zakup i montaż 3 szt. platform przyschodowych 

c) zakup i montaż 2 szt. podjazdu/rampy dla osób z niepełnosprawnościami 

4) Działania promocyjne 

B. Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. A. Osieckiej, ul. Tęczowa 60, 53-603 

Wrocław 

1) Wyposażenie: 2 pracowni biologicznych oraz 1 pracowni fizycznej w sprzęt 

komputerowy i multimedialny, meble i inne pomoce dydaktyczne. 

Zakres dostaw: laptopy (6 szt.), drukarki (3 szt.) zestawy interaktywne (3szt.), 

głośniki (3 szt.), słuchawki bezprzewodowe dla ucznia niedosłyszącego (3 szt), 

meble: stoły demonstracyjne (2 szt.), biurka (3 szt.), fotele (3 szt.), stoły 

jednoosobowe (86 szt.), krzesła (86 szt.), tablice kredowe (3 szt.), szafy (10 szt.), 

stoły przyścienne (2 szt.), taborety (16 szt.) rolety (16 sz.), szafki z umywalką 

i podgrzewaczem (2 szt.), lampki biurowe (2 szt.) i inne pomoce dydaktyczne, w 

tym: zestawy pomocy naukowych do przeprowadzania doświadczeń i 

eksperymentów, pomiarów, modele do nauki fizyki oraz mikroskopy, zlewki 

miarowe, szkło laboratoryjne, palniki, narzędzia preparacyjne, lupy, suszarki do 

próbówek, modele, preparaty do nauki biologii. 

2) Projekt obejmuje następujące rozwiązania dla osób niepełnosprawnych: 

a) montaż platformy dla osób z niepełnosprawnością ruchową na klatce 

schodowej oraz remont i dostosowanie toalety na potrzeby osób z 

niepełnosprawnościami, słuchawki bezprzewodowe dla ucznia 

niedosłyszącego (3 szt.) w L.O. nr XVII, 

b) zakup i montaż 3 szt. platform przyschodowych 

3) Remont pomieszczenia pracowni drogowej z przeznaczeniem na pracownię 

biologiczną, remont istniejącej pracowni biologicznej, remont pomieszczenia sali 

językowej z przeznaczeniem na pracownię fizyczną. 

4) Działania związane z likwidacją barier architektonicznych w dostępie do pracowni 

szkolnych: 

a) montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo, 

b) dostosowanie pomieszczenia toalety dla osób niepełnosprawnych 

5) Działania promocyjne 

C. Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Skwierzyńska 1/7, 53-521 

Wrocław 

1) Utworzenie 1 pracowni projektowania publikacji drukowanych i elektronicznych 

poprzez adaptacje i wyposażenie, doposażenie 1 pracowni druku 3d oraz 1 sali 

dydaktycznej 

Projekt dotyczy modernizacji i doposażenia 4 pomieszczeń: sali nr 18 

przeznaczonej na pracownię zawodową technika grafiki i poligrafii cyfrowej, sali 

nr 19 połączonej z salą nr 20 - zaplecze, stanowiącej pracownię druku 3 D, sali 
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dydaktycznej nr 10, w której odbywa się nauka zawodu w sprzęt komputerowy i 

multimedialny, meble i inne pomoce dydaktyczne. 

Wyposażenie zawiera m. in.: stanowiska komputerowe do poligraficznych 

procesów przygotowawczych (17 szt.), w tym jedno stanowisko z doposażeniem 

dla ucznia z niepełnosprawnością, wraz pakietem oprogramowania biurowego, 

oprogramowaniem do tworzenia i obróbki grafiki bitmapowej, oprogramowaniem 

do wykonywania impozycji, oprogramowaniem do tworzenia filmów, monitory 

(sieciowa drukarka A3, ploter wielkoformatowy, drukarka 3D, skaner 3D, monitor 

interaktywny, foliarki, bigówki, trymery, gilotyny, falcerkę, oczkarkę, laminator, 

prasy śrubowe, densytometr, tablety graficzne i czytniki e-publikacji, nootebooki 

do pracy dydaktycznej w zespołach w sali dydaktycznej. Urządzenia sieciowe: 

szafa montażowa, serwer i dysk sieciowy, osprzęt sieciowy oraz oprogramowanie 

i inne dodatkowe wyposażenie. 

2) Projekt obejmuje następujące rozwiązania dla osób niepełnosprawnych: 

a) montaż platformy oraz podjazdu dla niepełnosprawnych i dostosowanie 

toalety oraz stanowisko z doposażeniem dla ucznia z niepełnosprawnością 

b) zakup i montaż 3 szt. platform przyschodowych 

c) zakup i montaż 2 szt. podjazdu/rampy dla osób z niepełnosprawnościami 

d) adaptacja pomieszczenia WC dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym 

wymiana drzwi; 

3) Remont pracowni projektowania publikacji drukowanych i elektronicznych (sala 

nr 18), pracowni druku 3d (sala nr 19 z salą nr 20 jako zapleczem) oraz sali 

dydaktycznej (sala nr 10) 

4) Działania promocyjne. 

D. Zespół Szkół nr 3 we Wrocławiu, ul. Szkocka 64, 54-402 Wrocław 

1) Utworzenie 1 pracowni obsługi gości i 1 pracowni technologii gastronomicznej 

poprzez adaptacje i wyposażenie pomieszczeń, w tym roboty budowlane. 

2) Modernizacja pracowni obsługi gości polega na przeprowadzeniu robót 

wykończeniowych wydzielonej powierzchni i wyposażeniu jej w nowoczesny 

sprzęt dydaktyczny dla zawodów branży hotelarsko-gastronomicznej. 

3) Roboty remontowo-budowlane w części gastronomicznej będą polegały na 

przeprowadzeniu robót budowlanych wydzielonej powierzchni (2 sale i 2 zaplecza) 

i wyposażeniu jej w nowoczesny sprzęt dydaktyczny dla zawodów branży 

hotelarsko-gastronomicznej. 

4) W zakresie dostaw zakup wyposażenia, obejmuje wyposażenie w sprzęt 

gastronomiczny, zgodnie ze specyfikacją. 

5) Projekt obejmuje następujące rozwiązania dla osób niepełnosprawnych: 

a) na potrzeby pracy z uczniem niepełnosprawnym w projekcie budowlano-

wykonawczym przebudowy pracowni technologii gastronomicznej, ujęto 

odrębne stanowisko pracy, przy którym nauczyciel może wspomagać 

indywidualną pracę ucznia z niepełnosprawnością. 

6) Zakres prac budowlanych realizowany wymaga decyzji budowlanych. Decyzja 

pozwolenia na budowę stała się ostateczna w 2018 r. 

7) Działania promocyjne. 

6. Zakres usługi obejmuje w szczególności: 

1) ustalenie podstawowych założeń dotyczących przedmiotu zamówienia w oparciu o 

materiały pozyskane od Zamawiającego i skonsultowanie ich z Zamawiającym; 

2) określenie warunków udziału w postępowaniach wraz z podaniem ich znaczenia 

oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, 
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3) określenie oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w każdym z postępowań; 

4) ustalenie właściwego trybu postępowania w odniesieniu do rodzaju i wartości 

zamówienia; 

5) przygotowani kompletnych dokumentacji postępowań i skonsultowanie ich treści 

z zamawiającym; 

6) sporządzenie protokołów z postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie 

z obowiązującym prawem; 

7) przygotowanie kompletnych treści ogłoszeń, a jeżeli taka będzie decyzja 

Zamawiającego, także zamieszczenie ogłoszeń zgodnie z wymogami 

obowiązującego prawa (baza konkurencyjności, BZP, DUUE); 

8) badanie i ocena ofert oraz wskazanie oferty najkorzystniejszej w każdym 

postępowaniu; 

9) wykonywanie czynności w toku postępowań łącznie z uczestniczeniem 

w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego; 

10) przygotowywanie wszelkiej korespondencji niezbędnej do przygotowania, 

przeprowadzenia i zakończenia postępowań. 

11) wykonywanie czynności wyboru Wykonawców do skutecznego wyłonienia 

Wykonawców w każdym z postępowań. 

7. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 

79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego 

8. Termin wykonania zamówienia 

a) Od dnia podpisania umowy do dnia podpisania umowy z wykonawcami 

wyłonionymi w prowadzonych postępowaniach i sporządzeniu protokołów 

z postępowania. 

b) Wszystkie działania (kosztowe i bezkosztowe), realizowane będą w okresie od 

III kwartału 2019 r. (planowany termin podpisania Umowy o dofinansowanie) do 

IV kwartału 2020 r.(zakończenie realizacji projektu). 

9. Warunki udziału w postępowaniu 

9.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) Wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o 

naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 

ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym; 

2) Wykonawcę, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku; 

9.2. Wykonawca spełnia warunki udziału, jeżeli posiada kompetencje lub uprawnienia 

do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów, znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej 

wykonanie zamówienia oraz posiada zdolność techniczną lub zawodową niezbędną 

do realizacji zamówienia. 

9.3. Wykonawca stosuje środki techniczne i organizacyjne gwarantujące 

bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

9.4. Wykonawca, jako podmiot przetwarzający w trybie art. 28 ust. 3 Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych zobowiązany będzie do wypełnia obowiązku 

informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Ogólnego rozporządzenia o 
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ochronie danych oraz stosowania i przestrzegania przepisów Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 

10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz innych powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. 

10. Opis sposobu obliczenia ceny 

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za 1 szkołę oraz całkowitej ceny 

zamówienia (za 4 szkoły) w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku. 

11. Opis sposobu przygotowania oferty 

1) Wymagania podstawowe. 

a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

b) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania 

zobowiązań przez Wykonawcę. 

c) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

2) Forma oferty: 

a) Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej. 

b) Ofertę zaleca się złożyć w zamkniętej kopercie i opisać ją, podając dane 

jednoznacznie identyfikujące, że oferta została złożona w konkretnym 

postępowaniu oraz dane Wykonawcy (nazwa, adres, dane kontaktowe, NIP, 

REGON). 

c) Oferta musi być jednoznaczna w swojej treści. Zamawiający nie dopuszcza 

ofert wariantowych. 

3) Zawartość oferty. 

a) Treść Oferty – oświadczenie woli Wykonawcy zgodne z treścią Zapytania 

Ofertowego zawierające w swojej treści zakres zobowiązania Wykonawcy 

oraz oświadczenia i dokumenty niezbędne do badania i oceny oferty. 

b) Cena oferty (ze wskazaniem ceny za 1 szkołę). 

Ze względu na sposób rozliczenia, Wykonawca może zróżnicować w swojej 

ofercie ceny dla poszczególnych szkół, ze względu na różny zakres w 

poszczególnych szkołach) 

4) Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza Wykonawca powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę 

firm podwykonawców. 

12. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia. 

Rozliczenie będzie następowało dla zakończonych postępowań odrębnie dla każdej 

szkoły (podpisanie umowy z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniach lub 

unieważnienie z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z danej części postępowania i 

sporządzenie protokołów z postępowań). 

13. Podstawy odrzucenia oferty 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z ustawą; 

b) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

d) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego (ZO), z zastrzeżeniem, że 



 7 

Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty 

z zapytania ofertowego (ZO), niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona; 

e) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki o której mowa w pkt 4; 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem, że Zamawiający poprawia 

w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona; 

g) wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą; 

h) oferta nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego; 

i) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

14. Termin związania ofertą 

1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 

2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

15. Miejsce, sposób, termin składania ofert 

Oferty należy składać na adres korespondencyjny: Liceum Ogólnokształcącego Nr XV 

im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 19 lipca 2019 roku do godz. 12:00 

16. Kryteria oceny ofert 

a) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria 

oceny ofert: Kryterium: cena – waga 100% 

b) Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną. 

17. Rozstrzygnięcie postępowania 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym 

czasie, 

b) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, 

c) zmiany terminów wyznaczonych w zapytaniu ofertowym, 

d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym 

etapie postępowania, 

e) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników. 

2) Zamawiający od chwili upublicznienia Zapytania ofertowego, a Wykonawca od 

chwili złożenia oferty, są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami 

ogłoszenia, a także Zapytania ofertowego. 

18. Załącznik: 

Wzór Formularz oferty Wykonawcy *). 

 
*) Jest to przykładowy wzór i nie musi być obowiązkowo stosowany. Wzór ma ułatwić 

złożenie oferty. Zamawiający dopuszcza inne wzory, jednak winny one zawierać 

wszystkie istotne postanowienia treści Zapytania ofertowego. W przedstawionym 

wzorze, wymagana treść Zapytania ofertowego, jest zawarta. 
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Załącznik do Zapytania Ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań 

przetargowych dla realizacji Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Poprawa 

warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych” 

(Nr naboru: RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18 – ZIT WrOF) składamy niniejszą ofertę. 

 

1. Zamawiający: 

Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego 

ul. Wojrowicka 58 

54-436 Wrocław 

 

2. Wykonawca: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

NIP: ………………………………. REGON: …………………………… 

e-mail: ……………………………… tel.: ……………………………….. 

 

3. Oferuję ceny (łącznie z podatkiem VAT): 
[Cena oferty zawiera wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia. Wyliczenie ceny 

jest dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zapytaniu Ofertowym] 

Cena za jedną szkołę (łącznie z podatkiem VAT) ……………………………….. 
Ze względu na sposób rozliczenia, Wykonawca może zróżnicować w swojej ofercie ceny dla poszczególnych 

szkół, ze względu na różny zakres w poszczególnych szkołach) 

 

Cena oferty (za 4 szkoły, łącznie z podatkiem VAT): ……………………………… zł 

(słownie: …………………………………………………………….…………… złotych) 

 

4. Oświadczenia 

Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

3.1. Zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym na realizację w/w usługi i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. 

3.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania: 

1) oświadczam o braku wydania ostatecznej decyzji administracyjnej o 

naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 

ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym; 

2) oświadczam o braku prawomocnego skazania za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku; 

3) oświadczam, że stosuje środki techniczne i organizacyjne gwarantujące 
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bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z wymogami „Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”; 

4) oświadczam że wypełnię obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu realizacji zamówienia; 

5) oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu tj. posiadam 

kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, znajduje się w sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, 

posiadam zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do realizacji 

zamówienia; 

6) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania. 

3.3. Gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z ofertą, warunkami 

Zapytania ofertowego oraz ewentualnymi wyjaśnieniami oraz wprowadzonymi 

zmianami do Zapytania ofertowego. 

3.4.  przypadku uznania złożonej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć 

umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3.5. Nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia. 

3.6. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

złożenia ofert. 

3.7. Wykonam przedmiot zamówienia w terminie zgodnym z podanym w Zapytaniu 

Ofertowym. 

3.8. Akceptuję warunki płatności: wynagrodzenie. 

3.9. Nie zamierzam powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia 

/ Następujące części niniejszego zamówienia zamierzam powierzyć 

podwykonawcom*): 

Lp. Nazwa części zamówienia Nazwa i adres Podwykonawcy  

   
*) Niepotrzebne skreślić 

 

5. Zakres usługi obejmuje w szczególności: 

1) ustalenie podstawowych założeń dotyczących przedmiotu zamówienia w oparciu 

o materiały pozyskane od Zamawiającego i skonsultowanie ich z Zamawiającym; 

2) określenie warunków udziału w postępowaniach wraz z podaniem ich znaczenia oraz 

opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, 

3) określenie oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w każdym z postępowań; 

4) ustalenie właściwego trybu postępowania w odniesieniu do rodzaju i wartości 

zamówienia; 

5) przygotowani kompletnych dokumentacji postępowań i skonsultowanie ich treści 

z zamawiającym; 

6) sporządzenie protokołów z postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie 

z obowiązującym prawem; 
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7) przygotowanie kompletnych treści ogłoszeń, a jeżeli taka będzie decyzja 

Zamawiającego, także zamieszczenie ogłoszeń zgodnie z wymogami 

obowiązującego prawa (baza konkurencyjności, BZP, DUUE); 

8) badanie i ocena ofert oraz wskazanie oferty najkorzystniejszej w każdym 

postępowaniu; 

9) wykonywanie czynności w toku postępowań łącznie z uczestniczeniem 

w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego; 

10) przygotowywanie wszelkiej korespondencji niezbędnej do przygotowania, 

przeprowadzenia i zakończenia postępowań. 

11) Wykonywanie czynności wyboru Wykonawców do skutecznego wyłonienia 

Wykonawców w każdym z postępowań (podpisanie umowy z wykonawcami 

wyłonionymi w postępowaniach lub unieważnienie z powodu rezygnacji przez 

Zamawiającego z danej części postępowania i sporządzenie protokołów 

z postępowań). 

Wszystkie działania (kosztowe i bezkosztowe), realizowane będą w okresie od III kwartału 

2019 r. (planowany termin podpisania Umowy o dofinansowanie) do IV kwartału 

2020 r.(zakończenie realizacji projektu). 

 

6. Termin wykonania zamówienia 

Postępowania dotyczące wyłonienia wykonawcy – od dnia podpisania umowy do dnia 

podpisania umowy z wykonawcami wyłonionymi w każdym postępowaniu i sporządzeniu 

protokołów z postępowania. 

wykonania zamówienia 

 

 

 

…………………………………………… …………………………………………… 
Miejscowość, data podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty 

 


