Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kielce, dnia 22.07.2021
Rozeznanie rynku nr 2/2021/75
Rozeznanie rynku odbywa się w ramach projektu „Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego na podstawie umowy nr RPSW.08.05.01-26-0011/20
1. Zamawiający:
Fundacja Centrum Europy Lokalnej
ul. Krakowska 8/0 lok. 105
25-029 Kielce
NIP: 9591897178
2. Przedmiot zamówienia:
Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni ekonomicznej w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. ks.
Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 49, 28-300 Jędrzejów do potrzeb uczniów
szkoły

2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni ekonomicznej
1. Krzesełka dla uczniów – 32 sztuki
Oparcie i siedzisko krzesła wykonane ze sklejki o grubości około 8mm
(+/- 2mm) w kolorze naturalny klonowym
Stelaż krzesełka wykonany z rury płaskoowalnej w kolorze srebrnym
Krzesełka z regulowaną wysokością dostosowaną do wzrostu od 159cm
do 188cm
Na nóżkach krzesełka zatyczki z tworzywa chroniące przed
zarysowaniem
2. Biurka dla uczniów (jednoosobowe) - 32 sztuk
Blat biurka wymiar 70cm x 50cm
Blat z płyt o grubości min. 18mm w kolorze naturalnym klonowym
Stelaż biurka z aluminium w kolorze srebrnym
Biurka z regulowaną wysokością dostosowaną do wzrostu od 159cm do
188cm
Na nóżkach biurka zatyczki z tworzywa chroniące przed zarysowaniem
Biurka wyposażone w haczyki na tornistry
3. Biurko – konsola dla nauczyciela – 1 szt.
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Blat biurka wykonany z płyty laminowanej w kolorze klonu o grubości
min. 25mm, wykończone obrzeżem o grubości 2mm
Pod blatem znajduje się listwa do poziomego okablowania, a w blacie
przelotka
Wysokość biurka 76 cm
Biurko w kształcie litery „L” – dłuższe krawędzie wymiary 160cm na
145cm, krótsze krawędzie wymiary 100 cm na 65 cm
Biurko zawiera stopkę regulacyjną umożliwiającą wypoziomowanie
mebla
4. Krzesło obrotowe biurowe do biurka do nauczyciela – 1 szt.
Krzesło z wysokim siatkowanym oparciem i miękkim tapicerowanym
siedziskiem w kolorze czarnym
Podłokietniki regulowane, wykonane z tworzywa sztucznego
Podstawa krzesła stalowa pokryta chromową powłoką
Samohamowne kółka do powierzchni miękkich
Funkcja swobodnego odchylania
Regulacja wysokości siedziska
5. Szafy żaluzjowe – 1 komplet
Szafy żaluzjowe o wymiarach: szerokość min. 120cm, wysokość min.
77cm, głębokość min. 43 cm – 2 sztuki
Szafa żaluzjowa o wymiarach: szerokość min. 80cm, wysokość min.
77cm, głębokość min. 43 cm – 1 sztuka
Materiał, z jakiego są wykonane szafy:
wieńce dolne, płyta o grubości 28 mm, oklejone PCV 2 mm,
wyposażone w stopki poziomujące, umożliwiające regulację w zakresie
10 mm
wieńce górne, płyta o grubości 28 mm, oklejone PCV 2 mm
boki: płyta o grubości 18 mm, w szafach z drzwiami żaluzjowymi
oklejone z przodu PCV 2 mm
plecy: płyta o grubości 18 mm
fronty żaluzjowe: z tworzywa w kolorze metalik, wyposażone w zamek
patentowy, kombinacja 1:100 000
6. Wyposażenie dydaktyczne – 1 komplet na który składają się:
Zegar ścienny Word Time wskazujący różne czasy na świecie o
wymiarach min. 60cm x 25cm x 2 cm
4 plansze – antyramy o wymiarach 70cm x 100cm
3. Obowiązki Wykonawcy przyjmującego zamówienie do realizacji:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia zakupionego przedmiotu zamówienia
łącznie z rozładowaniem, wniesieniem do pomieszczeń szkoły, na koszt własny i ryzyko
Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu
zamówienia i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany przedmiotu na wolny od wad,
podobnie jak w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z
opisem przedmiotu zamówienia
3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej
4. Każdy oferowany przez Wykonawcę przedmiot musi być fabrycznie nowy i nieużywany.

Projekt „Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo” numer RPSW.08.05.01-26-0011/20 realizowany w ramach RPO WŚ 2014-2020
na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego
Fundacja CEL
ul. Krakowska 8/10, 25-029 Kielce
tel. 41 230-23-10
www.fundacja-cel.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5. Każdy oferowany przez Wykonawcę przedmiot będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie
wykorzystany w szkole ponadpodstawowej. Jakość i parametry oferowanego przedmiotu
muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki.
6. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: najpóźniej 20.09.2021 r. Data dostarczenia
przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny oferty. Nie dotrzymanie terminu będzie
skutkowało zastosowaniem kar umownych wskazanych w umowie (wzór umowy stanowi zał. 3
do niniejszego zapytania).
7. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława
Konarskiego w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 49, 28-300 Jędrzejów
8. Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy na dostarczenie sprzętu,
będącego przedmiotem zamówienia. Umowa może zawierać klauzule zabezpieczające
prawidłowe wykonanie umowy, w szczególności dotyczące możliwości odstąpienia,
rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy
(w tym w przypadku zastrzeżeń co do jakości i terminów realizacji zamówienia).
9. Zamawiający odbierze wykonaną usługę po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do szkoły.
4. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę
i doświadczenie do wykonania zamówienia, w szczególności muszą:
• Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub określonych czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu potwierdzenia spełnienia
tego warunku należy przedłożyć wyciąg z odpowiedniego rejestru (np. CEIDG, KRS itp.)
• Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tzn.: dysponują osobą/osobami posiadającymi kwalifikacje w zakresie
transportu i obsługi przedmiotu zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku
należy złożyć oświadczenie zgodne z załącznikiem numer 2.
5. Kryteria wyboru ofert:
Kryterium wyboru oferty:
a.
90% - cena brutto.
Ocena tego kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:
cena brutto najtańszej oferty
---------------------------------------- x 90 %
cena brutto badanej oferty
b. Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą:
• Równy lub krótszy niż 30 dni kalendarzowych -10 pkt
• Dłuższy niż 30 dni kalendarzowych (nie dłuższy jednak niż do 20.09.2021 r.) –
0 pkt
6. Sposób przygotowania oferty:
6.1 Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim,
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6.2 Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1) wraz z
oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) wraz z kartą
produktu/ specyfikacją techniczną produktu/ zdjęciem poglądowym produktu itp.
7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty można składać do dn. 30.07.2021 r. do godz. 10.00 w następujący sposób:
a)
drogą
elektroniczną
(skan
wymaganych
dokumentów)
na
adres
e-mail:
biuro@fundacja-cel.pl
b)
drogą pocztową/osobiście na adres: Fundacja Centrum Europy Lokalnej ul. Krakowska
8/10 lok. 105, 25-029 Kielce
8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:
8.1 Osobą odpowiedzialną za realizację Rozeznania rynku jest Monika Strus-Bilska,
tel. 41 230-23-10
8.2 Pytania dotyczące niniejszego Rozeznania rynku Wykonawcy zobowiązani są kierować
wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: biuro@fundacja-cel.pl
8.3 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania itp.
Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się przekazywać pisemnie.
9. Postanowienia końcowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a). odwołania niniejszego rozeznania rynku, unieważnienia go w całości lub w części
w każdym czasie,
b). zamknięcia rozeznania rynku bez dokonania wyboru oferty,
c). zmiany terminów wyznaczonych w niniejszym rozeznaniu,
d). żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców dotyczących złożonej oferty
e). wyłącznej interpretacji zapisów rozeznania;
f). z rozeznania rynku wyklucza się Wykonawców, którzy nierzetelnie wywiązali się
z jakiejkolwiek wcześniej zawartej umowy z Fundacją Centrum Europy Lokalnej.
10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem ofertowym 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”, Zamawiający informuję, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul.
Krakowska 8/10 lok. 105, 25-029 Kielce;
▪ kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Fundacji Centrum Europy Lokalnej
jest możliwy poprzez e-mail: iod@fundacja-cel.pl, telefon 41 230-23-10;
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z rozeznania rynku nr 2/2021/75 z dnia 22.07.2021 r. prowadzonym w ramach
zasady konkurencyjności;
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania prowadzonego w ramach rozeznania rynku w oparciu o
obowiązujące przepisy prawa;
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▪

▪

▪

▪
▪

▪

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania prowadzonego w ramach rozeznania rynku, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w procedurze udzielenia
zamówienia w ramach rozeznania rynku; konsekwencją niepodania określonych danych jest
brak możliwości przyjęcia oferty przez Zamawiającego;
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego
pełniący rolę Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, mającego siedzibę przy Al. IX Wieków
Kielc 3, 25-516 Kielce w trakcie realizacji projektu „Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo”
jak i po jego zakończeniu;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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 *
*
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z przepisami prawa oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.;
− 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 **
**
Wyjaśnienie: 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.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
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.
11. Załączniki:
Następujące załączniki stanowią integralną część postępowania:
Załącznik 1 – Formularz ofertowy
Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 3 – Wzór umowy
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