
 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup wyposażenia 
„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku

 
 

Zespół Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej
ul. Kazimierza Pułaskiego 7 
05-400 Otwock 
NIP 5321026483, REGON 000786704
E-mail: sekretariat@nukleonik.pl 
 
Rozdział II.TRYB ZAMÓWIENIA, PODSTAWA 

 
1. Tryb zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014
Infrastruktury i Rozwoju. 
 

2. Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
 

39162100-6 

30236000-2 

30200000-1 

42991200-1 

42962000-7 

 
 

Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia 
zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku” w ramach Działania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe 
uczniów, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014
 
Wykaz asortymentu stanowiącego przedmiot zapytania
 

Lp. Nazwa 

1.  
Komputer 

stacjonarny 

Komputer powinien osiągać w teście wydajności

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 4 ogółem /2 wolne 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Zakup wyposażenia w ramach projektu  
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku

Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku 

NIP 5321026483, REGON 000786704 

Rozdział II.TRYB ZAMÓWIENIA, PODSTAWA PRAWNA 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności – pkt. 6.5.
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014

Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 

Pomoce dydaktyczne 

Różny sprzęt komputerowy 

Urządzenia komputerowe 

Maszyny drukarskie 

 Urządzenia drukujące i graficzne 

Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

zakup wyposażenia w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku” w ramach Działania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe 
uczniów, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

stanowiącego przedmiot zapytania znajduje się w poniższej tabeli

Opis 
Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark 

2018 – Overall Rating wynik min. 1800 
Pamięć RAM min. 16 GB 

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 4 ogółem /2 wolne 

 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku” 

pkt. 6.5.2 Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa 

Podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku” w ramach Działania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe 

2020. 

znajduje się w poniższej tabeli: 

Ilość 
Sysmark 

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 4 ogółem /2 wolne  
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2.  Switch 

Karta graficzna min. 6144 MB (pamięć własna) 
Dysk SSD min. 512 GB  
Opcja dołożenia dysków 

Zintegrowana karta dźwiękowa 
Łączność 

Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) 
LAN 10/100/1000 Mbps 
Złącza - panel przedni 

USB min 2.0 - min 2 szt. 
Wejście mikrofonowe - 1 szt. 
Wyjście słuchawkowe - 1 szt. 

Złącza - panel tylny 
USB min 3.0. min 4 szt. 

Wejście/wyjścia audio - 3 szt. 
RJ-45 (LAN) - 1 szt. 

VGA - 1 szt. 
HDMI DisplayPort (karta graficzna) - 1 szt. 

AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 
Porty wewnętrzne (wolne) 

PCI-e x16 - 1 szt. 
PCI-e x1 - 2 szt. 
SATA III -3 szt. 

Zasilacz min. 500 W 
Dołączone akcesoria 

Kabel zasilający 
System operacyjny 

Microsoft Windows Pro PL (wersja 64-bitowa) 
gwarancja min 2 lata 

Zarządzanie Zarządzalny L2 
Dostęp Przeglądarka WWW (GUI) 
Architektura sieci Gigabit Ethernet 

Całkowita liczba portów8 
ZłączaRJ-45 10/100/1000 Mbps - 8 szt. 

Power over Ethernet (PoE) 
PoE 802.3af (PSE) do 15.4W 
PoE+ 802.3at (PSE) do 30W 
Liczba portów PoE/PoE+4 

Obsługiwane standardy 
IEEE 802.3 i 
IEEE 802.3 u 
IEEE 802.3 x 
IEEE 802.3 ab 
IEEE 802.3 af 
IEEE 802.1 p 
IEEE 802.1 Q 

Rozmiar tablicy MAC4 k 
Ramka Jumbo15,360 B 
Liczba grup VLAN32 

Algorytm przełączania Store-and-forward 
Szybkość przekierowań pakietów11,9 Mb/s 

Przepustowość16 Gb/s 
Bufor pamięci1,5 MB 
Warstwa przełączania2 

 

 

 

5 



3.  Router Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej

4.  Access point 

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej300 Mb/s

5.  Zestaw narzędzi 

    Narzędzie uderzeniowe LSA, zwane również nożem 
terminującym do złącz Krone IDC 110 oraz nożem 

    Zaciskacz konektorów modularnych: 8p (RJ
    

    Tester okablowania z identyfikatorem par kabli RJ

Rodzaj urządzenia Router przewodowy 
Rodzaje wejść/wyjść 

RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 1 szt. 
RJ-45 10/100/1000 (WAN) - 1 szt. 

RJ-45 10/100/1000 (LAN/WAN) - 3 szt. 
Złącze zasilania - 1 szt. 
Obsługiwane standardy 

802.1 q 
802.3 

802.3 ab 
802.3 u 
802.3 x 

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej Filtrowanie 
adresów MAC 

Zarządzanie i konfiguracja Aplikacja 
Dodatkowe funkcje 

Obsługa IPv6 
Obsługa VPN Pass-Through 

Serwer VPN 
DHCP 
NAT 

Dodatkowe informacje 
Przycisk Reset 

Ochrona przed atakami DoS 
128 MB pamięci RAM 

Tryb pracyAccess Point, Bridge, Repeater 
Rodzaje wejść/wyjśćRJ-45 10/100 (LAN) - 1 szt.

Obsługiwane standardyWi-Fi 4 (802.11 b/g/n) 
Częstotliwość pracy2,4 GHz 
Antena Zewnętrzna - 3 szt. 

Moc wyjściowa20 dBm 
Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej300 Mb/s

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej 
64/128-bit WEP 

WPA2-PSK 
WPA-PSK 

WPA 
WPA2 
WEP 

Zarządzanie i konfiguracja SNMP 
Zasilanie PoE 

Dodatkowe informacje 
Obsługa WPS 
Przycisk Reset 

Przycisk On/Off 
W składzie zestawu znajdują się: 

Narzędzie uderzeniowe LSA, zwane również nożem 
terminującym do złącz Krone IDC 110 oraz nożem 

krosowniczym 
    Ściągacz izolacji UTP, FTP, SFTP, TEL 

Zaciskacz konektorów modularnych: 8p (RJ-45 - 8P8C)
    Tester kabli RJ-45, RJ-12, RJ-11, koncentrycznych

Tester okablowania z identyfikatorem par kabli RJ-45, RJ

 

Filtrowanie 7 

1 szt. 
 

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej300 Mb/s 

7 

Narzędzie uderzeniowe LSA, zwane również nożem 
terminującym do złącz Krone IDC 110 oraz nożem 

8P8C) 
11, koncentrycznych 

45, RJ-

7 



6.  Tester 

Wyświetlacz: LCD, rozmiar 61,6x25,2mm, 4x16 znaków

Sterowanie: 3 klawisze nawigacji + włączni

7.  

Zestaw do 
profilowania i 

kalibracji 
kolorystycznej 

W skład zestawu wchodzi: kalibrator monitorowy niezbędny 

spektrokolorymetr do pełna kontroli jakości barwy na 
wydrukach RGB, kostka do korekty balansu bieli oraz 

8.  

Zestaw 2 
wzorników CMYK 

(powlekany i 
niepowlekany) dla 

poligrafii 

Zestaw próbników CMYK to 2868 chromatycznie ułożonych 
kombinacji kolorów CMYK w formie oddzielnych próbników 

9.  
Zestaw 4 

wzorników do 
poligrafii 

wzorniki pastele i neony 

10.  
Prasa termo-
transferowa 

    powierzchnia robocza 
7cm oraz 7,5 do 9cm(kubki + filiżanki + skarbonki + zestawy 

    powierzchnia r

    zamykanie, otwieranie ręczne w układzie równoległym, z 

    

12, RJ-11 
    Etui 

Identyfikacja uszkodzeń: 
    nieciągłość (ang. open) 

    zwarcie (ang. short) 
    pary odwrócone (ang. reversed) 
    pary skrzyżowane (ang. crossed) 
    pary rozdzielone (ang. Split Par) 

Wyświetlacz: LCD, rozmiar 61,6x25,2mm, 4x16 znaków
Max. odległość pomiaru: 350m 

Sterowanie: 3 klawisze nawigacji + włącznik/wyłącznik
Zasilanie: 4x bateria AA 1,5V 

W skład zestawu wchodzi: kalibrator monitorowy niezbędny 
dla poprawnego wyświetlania barw na ekranie, 

spektrokolorymetr do pełna kontroli jakości barwy na 
wydrukach RGB, kostka do korekty balansu bieli oraz 

ekspozycji 

Zestaw próbników CMYK to 2868 chromatycznie ułożonych 
kombinacji kolorów CMYK w formie oddzielnych próbników 

dla podłoża powlekanego i niepowlekanego 

W skład zestawu wchodzą: 
Wzorniki podstawowe – powlekane 

Wzorniki podstawowe – niepowlekane 
wzorniki metaliczne – powlekane 

wzorniki pastele i neony – powlekane i niepowlekane
Parametry techniczne: 

    powierzchnia robocza - t-shirt min. 28x38cm 
powierzchnia robocza - średnica kubków walcowych 

7cm oraz 7,5 do 9cm(kubki + filiżanki + skarbonki + zestawy 
toaletowe + bidony + termosy) 

powierzchnia robocza - średnica kubków stożkowych 
12oz oraz 17oz 

    powierzchnia robocza – czapek min. 8x15cm 
    powierzchnia robocza – talerzy min. 12 i 15cm

zamykanie, otwieranie ręczne w układzie równoległym, z 
regulowanym dociskiem i odsuwanym 

    praska do butonów 
    pełna regulacja temperatury łącznie z indywidualną 

kalibracją 
    zaciskarka do praski fi 32 

    wykrawak do grafik 
    moc - 450W do 1400W 

    czas rozgrzewania - ok 10 min. 
    zakres temperatury 0-230°C 

    odczyt temperatury - elektroniczny display 
    timer z elektronicznym beeperem 

    czas wgrzewania - 0-999s dokładność 1°, 
    odczyt czasu - elektroniczny display 

    waga –max. 50kg 
    zasilanie - 230V 

W zestawie praska, zaciskarkao raz wykrawak. 

 

Wyświetlacz: LCD, rozmiar 61,6x25,2mm, 4x16 znaków 

k/wyłącznik 

7 

W skład zestawu wchodzi: kalibrator monitorowy niezbędny 
dla poprawnego wyświetlania barw na ekranie, 

spektrokolorymetr do pełna kontroli jakości barwy na 
wydrukach RGB, kostka do korekty balansu bieli oraz 

1 

Zestaw próbników CMYK to 2868 chromatycznie ułożonych 
kombinacji kolorów CMYK w formie oddzielnych próbników 1 

powlekane i niepowlekane 

1 

 
 min. 5-

7cm oraz 7,5 do 9cm(kubki + filiżanki + skarbonki + zestawy 

średnica kubków stożkowych min. 

 
12 i 15cm 

zamykanie, otwieranie ręczne w układzie równoległym, z 

pełna regulacja temperatury łącznie z indywidualną 

 

1 



11.  
Drukarka 

sublimacyjna 

6-kolorowa drukarka formatu A3+ z zintegrowanym systemem 
atramentowym, Formaty papieru A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 
(koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 

18 cm, 0.6729166666666666, Legal. Rozdzielczość 

12.  Skaner A3 

 
Dodatkowe informacje: 
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że 
zagwarantują one wykonanie zamówienia w zgodzie z treścią zapytania ofertowego oraz zapewnią uzyskanie 
parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wym
Zamawiającego. W takiej sytuacji, na Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego przedłożenia 
Zamawiającemu stosownych dokumentów, stwierdzających, że proponowane materiały, dostawy i technologia 
zamienne spełniają (nie są gorsze) warunk
postępowania. Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań technicznych i użytkowych leży wyłącznie 
po stronie Wykonawcy. We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed 
standardami producenta. 
 
Obowiązki Wykonawcy 

1) Wykonawca zakupi i dostarczy asortyment bezpośrednio

2) Dostawy realizowana będzie w 

3) Wykonawca na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą powiadomi 
dostawy, 

4) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmioty w oryginalnych opakowaniach producenta,

5) Asortymentowy, jakościowy i ilościowy odbiór przedmiotu umowy doko
przedstawicieli wskazanych przez Zamawiającego i potwierdzony będzie podpisaniem przez Strony 
protokołu sporządzonego każdorazowo w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

6) Wykonawca w ramach promocji przedmiotu umowy zobowiąza
dostarczonych przedmiotów zgodnie z zasadami 

 
 

kolorowa drukarka formatu A3+ z zintegrowanym systemem 
atramentowym, Formaty papieru A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 
(koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 

18 cm, 0.6729166666666666, Legal. Rozdzielczość 
drukowania 5.706 x 1.440 DPI 

Typ skanera Płaski 
Typ sensora CCD 

Interfejs USB 
Rozdzielczość optyczna min. 1600 x 1600 dpi 

Prędkość skanowania w kolorze min. 7 str./min 
Prędkość skanowania w czerni min. 7,8 s 

Głębia koloru (wejście)48-bitowa 
Głębia koloru (wyjście)24-bitowa 
Skala szarości (wejście)16 bitów 
Skala szarości (wyjście)8 bitów 

Obsługiwane nośnikiA3 
Zalecany dzienny cykl pracy min. 2500 stron 

Dodatkowe informacje Skanowanie do e-maila 
Dołączone akcesoria 

Kabel zasilający 
Gwarancja 

24 miesiące (gwarancja producenta) 

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że 
zagwarantują one wykonanie zamówienia w zgodzie z treścią zapytania ofertowego oraz zapewnią uzyskanie 
parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wym
Zamawiającego. W takiej sytuacji, na Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego przedłożenia 
Zamawiającemu stosownych dokumentów, stwierdzających, że proponowane materiały, dostawy i technologia 
zamienne spełniają (nie są gorsze) warunki/parametry techniczne i użytkowe zawarte w dokumentacji 
postępowania. Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań technicznych i użytkowych leży wyłącznie 
po stronie Wykonawcy. We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed 

zakupi i dostarczy asortyment bezpośrednio do siedziby Zamawiającego

w uzgodnionych wcześniej dniach i godzinach, 

Wykonawca na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą powiadomi Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmioty w oryginalnych opakowaniach producenta,

Asortymentowy, jakościowy i ilościowy odbiór przedmiotu umowy doko
przedstawicieli wskazanych przez Zamawiającego i potwierdzony będzie podpisaniem przez Strony 
protokołu sporządzonego każdorazowo w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

Wykonawca w ramach promocji przedmiotu umowy zobowiązany jest do o
zgodnie z zasadami oznaczania projektów. 

 

kolorowa drukarka formatu A3+ z zintegrowanym systemem 
atramentowym, Formaty papieru A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 
(koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 

18 cm, 0.6729166666666666, Legal. Rozdzielczość 
1 
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Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że 
zagwarantują one wykonanie zamówienia w zgodzie z treścią zapytania ofertowego oraz zapewnią uzyskanie 
parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. W takiej sytuacji, na Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego przedłożenia 
Zamawiającemu stosownych dokumentów, stwierdzających, że proponowane materiały, dostawy i technologia 

i/parametry techniczne i użytkowe zawarte w dokumentacji 
postępowania. Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań technicznych i użytkowych leży wyłącznie 
po stronie Wykonawcy. We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed 

siedziby Zamawiającego, 

Zamawiającego o terminie 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmioty w oryginalnych opakowaniach producenta, 

Asortymentowy, jakościowy i ilościowy odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie przez 
przedstawicieli wskazanych przez Zamawiającego i potwierdzony będzie podpisaniem przez Strony 
protokołu sporządzonego każdorazowo w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

o oznaczania wszystkich 



Rozdział IV. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składani

 
Rozdział V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje w okresie 
 
Rozdział VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy 

postępowania oraz spełniający warunki 
 

 

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia 
wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2, wg kryteriów: 
spełnia – nie spełnia. 

 
Rozdział VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MA

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 
1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
b) Oświadczenie wykonawcy o 

 

 
Rozdział VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO P
1. Do kontaktów z Wykonawcami 

Pan/i Emilia Mazurek– e-mail:emiliamazurek@nukleonik.pl
 
Rozdział IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
3. Ofertę należy opracować na drukach stanowiących załączniki do 

dokumentach własnych wykonawcy, które zawierają identyczne dane.
4. Zamawiający dopuszcza składani

 
Rozdział X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena łączna musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z 

uwzględnieniem należnego podatku VAT
2. Cena ofertowa zostanie obliczona jako 

zapytania. 

 
Rozdział XI. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany 

Rozdział IV. OFERTY CZĘŚCIOWE 
składania ofert częściowych. 

. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wykonawca zrealizuje w okresie 30 dni od dnia podpisania umowy

. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z 
spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia 

wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2, wg kryteriów: 

. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3

. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są: 

emiliamazurek@nukleonik.pl, tel. 22779-30-70. 

. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

może złożyć tylko jedną ofertę. 
drukach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego

dokumentach własnych wykonawcy, które zawierają identyczne dane. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej

. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z 

uwzględnieniem należnego podatku VAT. 
Cena ofertowa zostanie obliczona jako suma jednostkowych pozycji składających się na przedmiot 

. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
zostanie dokonany w oparciu o poniższe kryteria: 

 

podpisania umowy. 

. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

nie podlegający wykluczeniu z 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia 

wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2, wg kryteriów: 

JĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w 

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2; 
załącznik nr 3. 

OROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

niniejszego zapytania ofertowego lub na 

ofert w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej. 

musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z 

suma jednostkowych pozycji składających się na przedmiot 



Cena - 100 %, 
Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane zgodnie ze wzorem: cena brutto najniższa z badanych 
ofert / cena brutto oferty badanej x 10
 
Rozdział XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA 

1. Miejsce i termin 
Oferty winny być składane w siedzibie 
sekretariat@nukleonik.pl.  
Termin składania ofert upływa: 23 
 
Rozdział XIII.    ZAWARCIE UMO
1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 
2. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.
 
Rozdział XIV. ZAŁĄCZNIKI 
1. Formularz oferty – załącznik nr 1,
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
4. Wzór umowy – załącznik nr 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane zgodnie ze wzorem: cena brutto najniższa z badanych 
/ cena brutto oferty badanej x 100 pkt x 100%. 

. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty winny być składane w siedzibie Zamawiającego lub na adres poczty elektronicznej

23  marzec  2022 r. 

ZAWARCIE UMOWYZ WYBRANYMWYKONAWCĄ 
załącznik nr 4. 

Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

załącznik nr 1, 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2, 

powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3, 

 Podpisała:
    /-/ 
  Dyrektor
  Monika Chudek

 

Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane zgodnie ze wzorem: cena brutto najniższa z badanych 

poczty elektronicznej: 

Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w miejscu i terminie wskazanym przez 

Podpisała: 

Dyrektor 
Monika Chudek 


