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Gmina Panki 

Ul. Tysiąclecia 5  

42-140 Panki 

e-mail: sekretariat@panki.pl  
www.bip.panki.pl  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZBI.ZO.271.36.2021 

 

 Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1598 ze zm.) zwracam się z zapytaniem 

ofertowym o cenę robót budowlanych i zapraszamy do złożenia oferty. 

 

 

1. Zamawiający: 

Gmina Panki zwany dalej „Zamawiającym” 

ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki, woj. śląskie 

NIP: 574-20-54-525, REGON: 151398356 

nr telefonu (34) 317 90 35, nr faksu (34) 317 90 35  

Godziny urzędowania Urzędu Gminy w Pankach: 

Poniedziałek, Wtorek, Środa: godz. 7:30 – 15:30  

Czwartek: godz. 7:30 – 16:30  

Piątek: 7.30-14:30  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:  /ej631a8kyr/skrytka znajdująca się na platformie 

ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal 

Adres poczty elektronicznej [e-mail]: sekretariat@panki.pl 

Strona internetowa zamawiającego [URL]: https://www.panki.pl/pl/ 

Strona internetowa prowadzonego postępowania na której udostępniane będą zmiany 

 i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]: http://www.bip.panki.pl 

 

Nabywca: Odbiorca: 

CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II 

Gmina Panki  

ul. Tysiąclecia 5  

42-140 Panki 

Szkoła Podstawowa im. 

Tadeusza Kościuszki w Pankach 

ul. Tysiąclecia 17, 42-140 Panki 

Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Konieczkach 

Konieczki 64, 42-140 Panki 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i zakup sprzętu, pomocy 

dydaktycznych w ramach realizacji rządowego programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024 -Aktywna 

tablica”. 

2.2.  

2.3. Zakres dostaw objętych przedmiotem zamówienia obejmuje dwie części: 

Część 1: Dostawa i zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla Szkoły 

Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pankach:  

 
Lp. Nazwa pomocy dydaktycznych szt/kpl 

Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami 
uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity  Disorder,  ADD  –  Attention  

Deficit  Disorder),  z niepełnosprawnością  intelektualną  oraz  dla uczniów z zaburzeniami 
procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią: 

1. program multimedialny trudności w pisaniu I mTalent 1 szt 
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2. program multimedialny ortografia mTalent 1 szt 

3. program multimedialny Czytanie SY-LA-BA-MI 1 i 2 Pakiet Ekspert mTalent 1 szt 

4. program multimedialny: Potrafię. Obszar polonistyczny (klasy 4-6) mTalent 1 szt 

5. program multimedialny: Potrafię. Obszar matematyczny mTalent 1 szt 

Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania 
słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami 
koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem 

6. program multimedialny Percepcja słuchowa 1 i 2 Pakiet Ekspert mTalent 1 szt 

7. program multimedialny Percepcja wzrokowa mTalent 1 szt 

8. kabina do terapii integracji sensorycznej zestaw rozszerzony 220 x 220 x 250 
cm MED. 

1 szt 

9. maglownica do terapii zaburzeń SI – MED. 1 szt 

10. transparentne rybki 1 kpl 

11. dwukolorowa klepsydra 1 szt 

12. chrupiąca piłeczka 1 szt 

13. sensoryczne płytki podłogowe 1 kpl 

14. geometryczne kształty drewniane 1 szt 

15. plan Daltoński; Magnetyczna tablica planu tygodnia do planowania z 
aktywnościami 

1 szt 

Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. 

16. umiem czytać, pisać i liczyć – komplet 1 szt 

17. eduterapeutica Specjalne potrzeby edukacyjne. Dysleksja, dysgrafia, 

dysortografia, dyskalkulia.   Klasy 4-8 

1 szt 

Specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wskazanych w 
cz. IV pkt 3-5 wniosku, wykorzystywanego w TIK 

18. eduSensus Logopedia Pro - pakiet PLATINUM  

Komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania 
pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania, wskazanych w cz. IV pkt 1-6 

wniosku 

19. Laptop 
Ekran o przekątnej 15,6 cali 
• Procesor: min Intel Core i3 
• Pamięć min RAM: 8 GB 

• Dysk: min 256 SSD 

• System operacyjny: Windows 10 Pro 

2 szt 

 

2.4. Część 2: Dostawa i zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach: 

Lp. Nazwa pomocy dydaktycznych Ilość sztuk 

1. Geometryczne kształty drewniane 1 

2. Karty zadań 1 

3. Mozaika - kształty graficzne 1 

4. Mozaika Zosi 1 

5. Nawlekanka Janka 1 

6. Wzory, kolory, memory 1 

7. Zestaw do przewlekania 1 

8. Magiczna ścieżka 1 1 

9. Magiczna ścieżka 2 1 

10. Magiczna ścieżka 3 1 



11. Podstawa do magicznych ścieżek 1 

12. Drewniana układanka – ćwiczenia lewopółkulowe 1 

13. Karty zadań - przerysuj wzór 1 

14. Czy ręka pamięta? – zabawa edukacyjna 1 

15. Tablica magnetyczna duża - ułóż wzór 1 

16. Przybijanka - pojazdy 1 

17. Logiczne układanki 1 

18. Zestaw Sudoku 4 x 4 1 

19. Zestaw Sudoku 6 x 6 1 

20. Szyfrowanka - kaktus 1 

21. Szyfrowanka - świat wokół nas 1 

22. Memory - odkryj świat 1 

23. Maxi memory - wynalazki 1 

24. Schubitrix - Dodawanie i odejmowanie do 100 1 

25. Clocki Clicformers, 300 el. 1 

26. Klocki SPOP, 36 el. 1 

27. Plansza - Chińczyk 1 

28. Plansza - Szachownica 1 

29. Planowanie codziennych czynności 1 

30. Magnetyczne krążki niebieskie 1 

31. Złapmy Lwa. Specjalne potrzeby edukacyjne 1 

32. Memory - równouprawnienie 1 

33. Memory - wszechświat 1 

34. Puzzle obserwacyjne Odwiedzamy port, 70 el. 1 

35. Bystre oczko - zabawka edukacyjna 1 

36. Świat pod lupą - gra na spostrzegawczość 1 

37. Gdzie jest błąd? - zdjęcia 1 

38. Pakiet - operacje myślowe i pamięć 1 

39. Kostki z piktogramami – trening spostrzegawczości 1 

40. Ortograficzny omnibus 1 

41. Piramida ortograficzna – zasady pisowni języka polskiego 1 

42. Gra Scrable Junior 1 

43. Obrazek i litera 1 

44. Magiczny kwadrat 1 

45. Zestaw konstrukcyjny do budowania brył 1 

46. Klocki SPOP, 36 el. 1 

47. Karty zadań do klocków SPOP, 12 szt. 1 

48. Klocki mini Waffle z kartami EDU 1 

49. Mały konstruktor - helikopter XX 1 

50. Mały konstruktor - walec 1 

51. Mały konstruktor - chwytak 1 

52. Logiczne myślenie - gra 1 



53. Zgubione Znalezione - gra 1 

54. Pamięć 3D 1 

55. Zegar - nauka czasu 24h 1 

56. Tygodniowa tablica zadań (duża) 1 

57. Magnetyczne krążki zielone 1 

58. Magnetyczne krążki żółte 1 

59. Magnetyczne krążki czerwone 1 

60. Magnetyczne krążki pomarańczowe 1 

61. Masa plastyczna 10 szt. 1 

62. Piankowe kuleczki Play Foam – 6 kolorów 1 

63. Farby do malowania palcami 5 

64. Uciekająca piłeczka 2 

65. Obrazy - co się zadziało ? 1 

66. Poduchy - emocje, 5 szt. 1 

67. Piłki emotki, 20 szt. 1 

68. Moje emocje 1 

69. Ludzie i emocje - zestaw zdjęć 1 

70. Ekspresje - układanka 1 

71. Naśladuj emocje - zestaw kart i lusterek 1 

72. Dźwięki - rozpoznawanie emocji 1 

73. Komplet pacynek - emocje (6 szt.)* 1 

74. Dźwięki - rozpoznawanie emocji 1 

75. Komplet pacynek - emocje (6 szt.)* 1 

76. Pacynki - Poznajemy Emocje, Dwie Twarze 1 

77. Drewniane stemple Emocje 1 

78 Pamiętnik mojego humoru 1 

79. Worek do boksowania złości 1 

80. Piłeczka antystresowa* 1 

81. Dinozaur do ściskania, mix kolorów* 1 

82. Rozgwiazda do ściskania, mix kolorów* 1 

83. Żabka do ściskania, mix kolorów* 1 

84. Elastyczna piłka do treningu dłoni - średnica 50mm 1 

85. Elastyczna piłka do treningu dłoni, śr. - 55 mm 1 

86. Rozgwiazda do gimnastyki palców - opór słaby 1 

87. Rozgwiazda do gimnastyki palców - opór średni 1 

88. Kostka z kieszonkami 1 

89 Obrazy - co się zadziało? 1 

90. Piasek kinetyczny - żółty 1 



91. Piasek kinetyczny - niebieski 1 

92. Piasek kinetyczny - zielony 1 

93. Proszę, dziękuję, przepraszam - gra 5 

94. Bezpieczeństwo w podróży 1 

95. Bezpieczeństwo w podróży, cz. 2 1 

96. Piasek kinetyczny - czerwony 1 

97. Program multimedialny Percepcja wzrokowo-słuchowa Pakiet 
Ekspert mTalent 

1 

98. Eduterapeutica ADHD + Eduterapeutica Specjalne Potrzeby 
Edukacyjne 1-3 

1 

99. GOSense Funkcje wzrokowe 1 

100 GOSense Orientacja w przestrzeni 1 

101 GOSense Słuch i mowa 1 

102 GOSense Koncentracja i samokontrola 1 

103 Program multimedialny: Rozwijanie kompetencji emocjonalno-
społecznych 

1 

104 Program multimedialny: Autyzm. Mowa w kontekście społecznym 
cz. 2 mTalent 

1 

105 Programy multimedialne: Autyzm. Rozumienie, naśladowanie, 
mowa bierna + Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1 
mTalent 

1 

106 Eduterapeutica Autyzm 1-8 - zestaw 1 

107 Eduterapeutica Problemy emocjonalne 7-15 lat 1 

108 eduSensus Moc emocji 1 

109 Photon Moduł Specjalne Potrzeby Edukacyjne (SPE) 2 

110 Photon Moduł Edukacja Społeczno-Emocjonalna (SEL) 2 

111 Kodeks dobrego zachowania w klasie 1 

112 Dobre zachowanie na co dzień 1 

113 Program multimedialny Zajęcia Logopedyczne 1 mTalent 1 

114 Laptop 

• Ekran o przekątnej 15,6 cali 

• Procesor: Intel Core i5 

• Pamięć RAM: 8 GB 

• Dysk: 512 SSD 

• Wbudowany napęd optyczny 

• Złącza: HDMI, USB, Czytnik kart SD 

• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0 

• System operacyjny: Windows 10 Pro 

 

 

2.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki:  

- załącznik nr 4 Wykaz pomocy naukowych i wyposażenia Szkoła Podstawowa im. 

Tadeusza Kościuszki w Pankach,  



- załącznik nr 5 Wykaz pomocy naukowych i wyposażenia Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Konieczkach. 

 

2.6. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w zapytaniu ofertowym  

zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa  

w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło 

wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, 

specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym 

należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji 

technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu 

zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

  Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, 

poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków 

dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane 

rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

3. Kody CPV przedmiotu zamówienia 

39162110-9 sprzęt dydaktyczny 

39162100-6 pomoce dydaktyczne 

39162000-5 pomoce naukowe 

30213100-6 komputery przenośne 

37426000-0 sprzęt do ćwiczeń równowagi 

48190000-6 pakiety oprogramowania edukacyjnego 

4. Termin wykonania zamówienia: 

4.1 rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: w dniu następnym po 

podpisaniu umowy; 

4.2 Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z jego odbiorem  w terminie  

do dnia 23.12.2021r. 
 

5. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia: 

5.1. Zamawiający wykluczy wykonawcę: 

5.1.1. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 USTAWY PZP. 

Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej), 

żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się 

wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać 

wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 

108 ust. 1 ustawy Pzp. 

5.1.2. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 USTAWY PZP.  

Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) 

oraz żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje 

się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać 

wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 109 ust. 

 1 punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp. 

Art. 109 ust. 1 pkt:  

„5)  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

6)   jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można 

skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; 

7)   który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie  



nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 

zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 

odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi  

za wady; 

8)   który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

podmiotowych środków dowodowych; 

9)   który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub 

próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.” 

 

5.2. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie oraz nie wymaga od 

Wykonawców złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

 

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

6.1. Oferta ma być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu 

ofertowym w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być 

złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  

Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert w postaci elektronicznej. 

(oferty w postaci elektronicznej należy składać jako skan podpisanych oryginałów 

dokumentów lub opatrzone kwalifikowany podpis elektronicznym, podpisem zaufanym, 

lub podpisem osobistym, w formacie danych: .odt, .doc, .docx, .pdf. 

W treści wiadomości elektronicznej lub na opakowaniu oferty należy zamieścić 

następującą informację: oferta na remont i zakup wyposażenia stołówki 

w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pankach w ramach projektu „Posiłek  

w szkole i w domu”. 

6.2. Oferty należy składać do dnia: 19-11-2021 do godz. 1000 na adres e-mail 

sekretariat@panki.pl lub elektroniczną Skrzynkę podawczą:  /ej631a8kyr/skrytka 

znajdująca się na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal  

lub  

w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy Panki ul. Tysiąclecia 5; 42-140 Panki 

(sekretariat pok. Nr 15)  

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

6.2.1. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

6.2.2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę 

6.2.3. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty.  

6.3. Oferty zostaną otwarte dnia: 19-11-2021 o godz. 1015 w siedzibie 

Zamawiającego. 

6.4. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu  

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1509 ze 

zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 

§ 1.  Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie 

nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy 

 nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 
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§ 2.  Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 

wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 

podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

 

6.5. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą: 

1) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status 

prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 

i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych 

dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne  

w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.  

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać 

 z ww. dokumentów.  

FORMULARZ OFERTOWY musi ponadto zawierać oświadczenie wykonawcy 

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 

art. 14 RODO. 

2) Wypełniony załącznik nr 3 do SWZ, stanowiący oświadczenie, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące odpowiednio:  

a) Wykonawcy; 

b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) 

oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej; 

c) podmiotów „trzecich”, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje  

się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w punktach 5.2.1 zapytania ofertowego oraz przesłanek wykluczenia 

z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 5.1.1. 

zapytania) oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp punkty 5, 6, 7, 8, 9 

 i 10 (punkt 5.1.2. zapytania). 

3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).  

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać 

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie 

takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, 

to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub 

kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania 

wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego. 

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców 

(tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 

woli każdego ze wspólników. 

4) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w punkcie 6.5 2) 

zapytania. 

7. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby wykonawca 

nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji 

porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje 

dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana 

jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały 

informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. 

8. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.Do 



porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 

Michał Ujma tel. 34 317 90 35, wew. 30 

Aleksandra Macherzyńska 34 317-90-35 wew. 45 

e-mail:zamowienia@panki.pl oswiata@panki.pl 

w godzinach pracy Urzędu Gminy Panki. 

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

10. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WAGI TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY 

OFERT 

Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą: 

1) cena ryczałtowa brutto – 100%; 

Podstawowym kryterium oceny będzie cena ryczałtowa brutto 100%.  

 

11. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, 

której wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania. Planowany termin zawarcia umowy 

zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. 

12. Zamawiający nie  dopuszcza składanie ofert częściowych. 

13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o którym mowa w art. 214 ust. 

1 pkt 7 ustawy Pzp, czyli tzw. zamówień „uzupełniających”. 

15. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia będą  

się odbywały w walucie polskiej, tj. w złotych polskich. 

16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

17. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części 

zamówienia przez wykonawcę. 

18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

19.  Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują  

się w punkcie 1 niniejszego zapytania. 

20. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a przyszłymi wykonawcami zamówienia 

odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach 

obcych. 

21. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów 

umów oraz zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane  

bez względu na ich wartość.  

 Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

 nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest 

mniejsza niż 10 000 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. 

22. Rozliczenia z Wykonawcą odbywać się będą na podstawie jednej faktury 

końcowej  

23. 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, ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem danych osobowych wykonawcy przetwarzanych w Urzędzie Gminy 

Panki jest Wójt Gminy Panki z siedzibą: ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki; 

2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych 

osobowych wykonawca może się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Gminy 

Panki Panem Grzegorzem Pietruszką za pomocą adresu e-mail: iodo@panki.pl.pod  

lub na adres siedziby Urzędu Gminy Panki, ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki; 

3) dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawą Pzp) oraz - w przypadku wyboru 
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oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej - w celu podpisania i realizacji umowy 

 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z ustawą Pzp; 

4) odbiorcami danych osobowych wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, osoby korzystające z Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Panki oraz podmioty uprawnione  

do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, 

którym mogą być ujawnione dane wykonawcy są podmioty uprawnione do obsługi 

doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczania przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, SEKAP itp.) oraz podmioty 

wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu 

usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie 

systemów informatycznych m.in. firma świadcząca usługi serwisowe systemu obiegu 

dokumentów; 

5) dane osobowe wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który 

wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba 

 że przepisy szczególne stanowią inaczej, a w przypadku zamówień dofinansowanych  

ze środków zewnętrznych – przez okres trwałości projektu. 

6) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących 

wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane; 

8) wykonawca posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich 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**;   

9) gdy wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy 

o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00); 

10) wykonawcy nie przysługuje: 

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 danych osobowych 

wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

* wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników 

** 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 

 

Załączniki do SWZ: 

1. Umowa (wzór). 

2. FORMULARZ OFERTOWY – do wypełnienia przez wykonawców i załączenia  



do oferty. 

3. Wzór oświadczenia odpowiednio: wykonawcy; każdego ze wspólników konsorcjum 

(w przypadku składania oferty wspólnej); każdego ze wspólników spółki cywilnej; 

podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w punkt 5.2.1 zapytania ofertowego oraz 

przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 

 1 ustawy Pzp (punkt 5.1.1. zapytania) oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp punkty 5, 6, 7, 

8, 9 i 10 (punkt 5.1.2. zapytania) – do wypełnienia odpowiednio przez: 

wykonawców; każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania 

oferty wspólnej); każdego ze wspólników spółki cywilnej; podmiotów, na 

zasoby których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu i załączenia do oferty. 

4. Wykaz pomocy naukowych i wyposażenia Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 

w Pankach. 

5. Wykaz pomocy naukowych i wyposażenia Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 

Konieczkach. 

 

 

 

 

 

 

 
         ………………………………………………….

        Podpis Kierownika Zamawiającego 
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