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ZAPYTANIE OFERTOWE dot. umowy nr   MEiN/02/2021/ 
 

 
Nazwa zamówienia:  

 

Utworzenie mobilnego studia do nagrywania i profesjonalnego montażu zajęć dydaktycznych  on-line celem ich 

archiwizowania i udostępniania studentom wszystkich kierunków kształcenia studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych I oraz II stopnia 

w ramach przedsięwzięcia pn. 

„Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość”, zwanego dalej „przedsięwzięciem”, ogłoszonym Komunikatem z dnia 

20 stycznia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie 

prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” 

 

  

Podpis Zamawiającego: 

/-/ 

z upoważnienia Ojca Rektora 

 Przemysław Pawlak 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Toruń, 02 lipca 2021 r.  
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Rozdział 1  

CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego 

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 

ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń 

NIP: 956 20 55 979 

Adres strony internetowej: www.wsksim.edu.pl 

Adres poczty elektronicznej: przemyslaw.pawlak@wsksim.edu.pl 

Numer telefon: 56 610 72 21. 

 

2. Zapytanie ofertowe oraz oznaczenie postępowania 

2.1. Zapytanie ofertowe normuje zasady i tryb postępowania, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu 

zamówienia, warunków uczestnictwa Wykonawców, terminu składania ofert oraz kryteriów i sposobu 

oceny ofert, w postępowaniu pod nazwą „Utworzenie mobilnego studia do nagrywania i 

profesjonalnego montażu zajęć dydaktycznych  on-line celem ich archiwizowania i udostępniania 

studentom wszystkich kierunków kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II 

stopnia.” 

2.2. Dokumenty zawarte w zapytaniu ofertowym mogą być wykorzystane przez Wykonawców wyłącznie 

zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w celu udziału w postępowaniu oraz przygotowania  

i złożenia oferty, i nie mogą być wykorzystywane do innych celów. 

2.3. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: MEiN/02/2021. 

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 

oznaczenie. 

 

3. Podstawa prawna postępowania 

3.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji  

i równego traktowania Wykonawców, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Warszawa, 21 grudnia 2020 r., zwanymi dalej 

Wytycznymi, w szczególności z pkt. 6.5.2. Wytycznych - Zasadą konkurencyjności, z zastrzeżeniem, 

że publikacja niniejszego zapytania ofertowego nastąpi na stronie internetowej Zamawiającego, a nie 

w Bazie Konkurencyjności.  

3.2. Wszyscy Wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących danego zamówienia 

publicznego i żaden Wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego, a postępowanie 

przeprowadzone jest w sposób transparentny. 

3.3. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1919 ze zm.).  

3.4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.).  
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4. Etapy postępowania 

Postępowanie składa się z następujących etapów: 

a) upublicznienie zapytania ofertowego na stronie www Zamawiającego dostępnej pod adresem: 

http://wsksim.edu.pl/postepowanie_mein_02_2021/; 

b) pytania Wykonawców do treści zapytania ofertowego; 

c) składanie ofert; 

d) badanie i ocena złożonych ofert; 

e) wybór oferty najkorzystniejszej albo unieważnienie postępowania; 

f) informacja o wyniku postępowania; 

g) zawarcie umowy. 

 

5. Prawa Zamawiającego 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania złożenia szczegółowych informacji i wyjaśnień od 

Wykonawców dotyczących wszystkich elementów złożonej oferty, w tym również złożonych dokumentów,  

z uwzględnieniem zapisu pkt. 4.1. rozdziału 2 zapytania ofertowego.  

 

6. Koszty udziału w postępowaniu 

6.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. 

6.2. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom 

kosztów udziału w postępowaniu. 

 

7. Język postępowania oraz czytelność dokumentów 

7.1. Językiem obowiązującym podczas całego przebiegu postępowania jest wyłącznie język polski.  

7.2. Oferta oraz wszelkie dokumenty składane przez Wykonawców muszą być sporządzone w języku 

polskim lub przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski. Jeśli Wykonawca składa dokumenty 

sporządzone w języku obcym, musi załączyć je w oryginalnym brzmieniu wraz z ich tłumaczeniem 

na język polski. W razie wątpliwości pomiędzy wersją obcojęzyczną i wersją polskojęzyczną uznaje 

się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

7.3. Oferta oraz każdy inny dokument składany w postępowaniu musi być czytelny i zapisany techniką 

nieścieralną. W przypadku gdy dokument będzie nieczytelny Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień co do jego treści. 

 

8. Źródła finansowania 

Przedmiot postępowania jest finansowany ze środków budżetu Państwa będących w dyspozycji   Ministra 

Edukacji i Nauki  w ramach przedsięwzięcia pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie 

prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”, zwanego dalej 

„przedsięwzięciem”, ogłoszonym Komunikatem z dnia 20 stycznia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia 

„Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość”. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesu kształcenia na odległość w 

uczelniach niepublicznych. 

 

9. Przedmiot postępowania oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia 

9.1. Przedmiotem postępowania jest dostawa na potrzeby  utworzenia mobilnego studia do nagrywania i 

profesjonalnego montażu zajęć dydaktycznych  on-line celem ich archiwizowania i udostępniania 
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studentom wszystkich kierunków kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II 

stopnia WSKSiM w Toruniu. 

9.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: 

1) część nr 1 zamówienia - kamera Canon XF405 lub równoważna – 2 szt.; 

2) część nr 2 zamówienia- statyw do kamery  np. Manfrotto Zestaw Twin Alu lub równoważny – 2 

szt.,  mikrofon nakamerowy Deity Cinema Series S-MIC 2S Shotgun Microphone lub 

równoważny – 2 szt.,  lampa Prottix Nuada R 3 Led lub równoważna – zestaw 6 szt., statyw do 

lampa Prottix Nuada R 3 Led lub równoważna – 6 szt., akumulator BP-190WS Premium Patona 

lub równoważny (akumulator do zasilania lamp) – 3 szt., panele oświetleniowe np. Litra Pro 

(LP1200)  lub równoważne – 2 szt., mikrofon Sennheiser ew100 ENG G4-B lub równoważny – 

2 szt.; 

3) część nr 3 zamówienia -  karta przechwytująca wideo AJA U-Tap Sdi grabber USB 3.0 

UTAPSDI lub równoważna – 2 szt., karta pamięci do kamery np. SanDisk Extreme Pro SDXC 

256 GB Class 10 UHS-I/U3 V30 lub równoważna – 2 szt.,  laptop z wysokiej jakości kartą 

graficzną współpracujący z kamerą np. ASUS TUF Gaming A15 R7-5800H/32GB/1TB/W10 

RTX3070 240Hz  lub równoważny –  1 szt., laptop z wysokiej jakości z kartą graficzną 

współpracujący z kamerą np. Apple MacBook Pro 13" z Touch Bar, 4-rdzeniowy Intel Core i5 

2,0 GHz,10 gen, RAM 16GB, dysk 512GB SSD lub równoważny – 1 szt. 

9.3. Oznaczanie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Część nr 1:   38651600-9 - Kamery cyfrowe, 

Część nr 2: 32341000-5 – Mikrofony, 31500000-1 - urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne, 

32000000-3 - sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny, 

Część nr 3:  - 30200000-1 Urządzenia komputerowe, 30230000-0  Sprzęt związany z 

komputerami. 

 

9.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie 

wybraną(e) część(ci) zamówienia wymienione w pkt 9.2. niniejszego rozdziału. Każda z części 

zamówienia będzie badana i oceniana odrębnie - zamówienie w danej części zostanie udzielone 

Wykonawcy, który złoży ofertę najwyżej ocenioną dla tej części, według przyjętego kryterium oceny 

ofert. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń, co do liczby części zamówienia, które mogą zostać 

udzielone jednemu Wykonawcy.` 

 

10. Termin i miejsce realizacji przedmiotu postępowania 

 

10.1. Wymagany termin wykonania zamówienia – do 12 lipca 2021 r. , godz. 9:00 

10.2. Miejsce realizacji zamówienia: teren województwa kujawsko-pomorskiego, 87-100 Toruń,  

ul. Św. Józefa 23/35. 

 

11. Opis sposobu udzielania wyjaśnień do treści zapytania ofertowego oraz sposób porozumiewania 

się Zamawiającego z Wykonawcami 

11.1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 

kierując swoje zapytania na e-mail i pod numerem telefonu wskazanym w rozdziale 1 pkt 1 

zapytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie zostanie złożony nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
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Zamawiający pomimo upływu terminu, o którym mowa powyżej może udzielić wyjaśnień. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym. 

11.2. Treść wyjaśnienia bez wskazania źródła zapytania Zamawiający zamieści na stronie internetowej na 

której upubliczniono zapytanie ofertowe. 

11.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie lub pocztą elektroniczną. 

11.4. Osoba do kontaktów z Wykonawcami: Przemysław Pawlak nr tel.56 610 72 21. 

11.5. Zamawiający urzęduje w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku od godziny 

08.00 do godziny 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. 

11.6. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące zapisów zapytania ofertowego udzielane 

Wykonawcom przez osoby lub instytucje nieuprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami 

zgodnie z zapytaniem ofertowym. 

 

12. Zmiana treści zapytania ofertowego 

12.1. Zamawiający może przed wyznaczonym terminem składania ofert zmienić treść zapytania 

ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego. 

12.2. W wyniku zmiany treści zapytania ofertowego, Zamawiający może przedłużyć termin składania  

i otwarcia ofert, o czas niezbędny na wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ofercie. 

12.3. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia, o których 

mowa w pkt.11.2 niniejszego rozdziału są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

 

13. Unieważnienie postępowania 

13.1. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli: 

a) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty; 

b) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, w szczególności skutkującą  

możliwością uznania części lub całości wydatków poniesionych w wyniku zawarcia umowy  

z Wykonawcą za  nieprawidłowe  lub gdy, umowa może zostać uznana za nieważną na podstawie 

odrębnych przepisów. 

13.2. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty 

zostaną odrzucone albo wszyscy Wykonawcy zostaną wykluczeni z postępowania. 

 

14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

14.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

14.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do załączenia do 

oferty umowy konsorcjum lub innej umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielnie zamówienia, z której jednoznacznie winien wynikać zakres czynności 

poszczególnych członków konsorcjum oraz solidarna odpowiedzialność członków konsorcjum za 

wykonanie umowy. 
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14.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu  

i zawarciu umowy. 

14.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załączają do oferty pełnomocnictwo 

ustanawiające Pełnomocnika, o którym mowa w powyższym punkcie, jeżeli umocowanie nie wynika 

bezpośrednio z załączonej do oferty umowy konsorcjum lub innej umowy regulującej współpracę. 

14.5. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

14.6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. 

 

Rozdział 2 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

DOKUMENTY 

 

1. Warunki udziału w postępowaniu stawiane Wykonawcom. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu. 

2. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

2.1. Z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy powiązani 

są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,  

w szczególności poprzez: 

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawanie 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. 

2.2. Poza przesłankami wymienionymi w pkt. 2.1 niniejszego rozdziału, z postępowania wyklucza się 

także Wykonawcę: 

a) który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia;  

b) w stosunku, do którego otwarto likwidację lub którego ogłoszono upadłość; 

c) który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

d) 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 – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego 

podstawą wykluczenia;  

e) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 

nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonał istotne zobowiązanie wynikające z 

wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia 

lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień 

tytułu rękojmi wady - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia. 
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2.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy  

z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek wymienionych w pkt 2.1. 

i 2.2. niniejszego rozdziału. 

3. Wymagane przez Zamawiającego dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia 

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w tym o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego. W przypadku składania oferty przez Wykonawców 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w tym 

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, składa osobno każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

4. Badanie i ocena złożonych dokumentów w ramach braku podstaw do wykluczenia 

4.1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy 

złożyli wymagane oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 

pełnomocnictwa, do ich złożenia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba,  

że oferta będzie podlegała odrzuceniu, Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu, postępowanie 

będzie podlegało unieważnieniu. 

4.2. Dokumenty dotyczące Wykonawcy muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na każdej zapisanej stronie dokumentu). 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za 

zgodność z oryginałem). 

4.3. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

na dzień składania ofert. 

4.4. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, dokumentów 

lub pełnomocnictw - oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć 

(złożyć/uzupełnić) w takiej samej formie, w jakiej składa się je wraz z ofertą. 

 

Rozdział 3  

OFERTY  

 

1. Opis sposobu przygotowania oferty 

1.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną 

liczbę części. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na dowolnie wybraną(e) przez siebie 

część(ci) zamówienia. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę na wybraną(e) przez siebie 

część(ci) zamówienia, wszystkie złożone przez niego oferty na te części zamówienia zostaną 

odrzucone. W przypadku, gdy oferta złożona na daną część zamówienia nie będzie obejmowała 

wszystkich pozycji tej części zostanie odrzucona. 

1.2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Zamawiający może wezwać Wykonawców 

do przedłużenia terminu związania ofertą o określony czas. Brak wyrażenia zgody na przedłużenie 

związania ofertą będzie skutkował odrzuceniem złożonej przez Wykonawcę oferty. 

1.3. Wraz z ofertą sporządzoną wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego 

(formularz ofertowy), Wykonawca składa: 

a) pełnomocnictwo i ewentualne inne dokumenty wykazujące umocowanie do złożenia oferty 

(jeżeli dotyczy), 
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b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w tym o braku powiązań kapitałowych lub 

osobowych, o którym mowa w pkt. 3 rozdziału 2 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania 

ofertowego. 

1.4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory  

w formie formularzy będących załącznikami do zapytania ofertowego, winny być sporządzone 

zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

1.5. Ofertę sporządza się w języku polskim, czytelną techniką oraz musi być podpisana przez osobę/y 

upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie ofertowej brutto. 

1.6. Zamawiający zaleca, aby podpis/y złożony/e na formularzu ofertowym oraz pozostałych 

dokumentach składanych wraz z ofertą umożliwił/y identyfikację osoby/osób, która/e  

go złożyła/y, np. podpis uzupełniony pieczęcią imienną. 

1.7. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do 

oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy lub potwierdzoną 

notarialnie. 

1.8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, 

nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez Wykonawcę lub 

wyznaczonego Pełnomocnika. 

1.9. Zaleca się, aby strony oferty były kolejno ponumerowane. 

 

 

2. Opis sposobu obliczania ceny w ofercie 

2.1. Ceną oferty jest cena brutto (z podatkiem VAT) wymieniona w formularzu ofertowym (zał. 2). 

Wykonawca określi cenę oferty w sposób podany w formularzu ofertowym. 

2.2. Cena oferty jest ceną ryczałtową za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.  

2.3. Cenę oferty należy traktować jako stałą i wiążącą do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny w kilku wariantach. 

2.4. Cena oferty, o której mowa w pkt. 2.1, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego 

zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 

oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji umowy, choćby zmieniły się koszty 

poszczególnych jego składników. Oznacza to, że Wykonawca musi skalkulować wszystkie 

potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz że przewidział 

właściwą organizację dla bezpiecznego, poprawnego i terminowego zrealizowania przez 

Wykonawcę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.  

2.5. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny 5 formularza ofertowego podając opis 

oferowanego urządzenia, w tym nazwy producenta oraz dokładne dane techniczne (np. symbol, kod, 

itd.) umożliwiające dokonanie oceny przez Zamawiającego, czy proponowane urządzenie spełnia 

wszystkie wymagania techniczne (parametry i funkcjonalności) określone w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia.  

2.6. Wszystkie wartości cenowe w ramach niniejszego postępowania mają być określone w złotych 

polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jeżeli obliczana cena ma więcej 

miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, 

natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę. 



 
 

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa będących w dyspozycji Ministra Edukacji i Nauki   
str. 9 

 

2.7. Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym powinna być podana cyfrowo 

i słownie  – w sposób określony w formularzu. 

2.8. Jeżeli cena oferty w tym również ceny jednostkowe wydają się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień,  

w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

 

3. Sposób i termin składania ofert  

3.1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2021 r. do godziny 9:00  

- elektronicznie-   na adres e-mail  szkolenie@wsksim.edu.pl w tytule wskazując  Oferta – Zapytanie 

ofertowe  MEiN/02/ 2021.  

3.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego. 

3.3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

3.4. Oferta złożona po upływie terminu składania ofert podlega odrzuceniu.  

3.5. Zamawiający informuje, że jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, będą wydawać się 

rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzić wątpliwości Zamawiającego  

co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi  

w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może żądać  

od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych 

części składowych. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na 

Wykonawcy. 

4. Poprawa założonych ofert 

Zamawiający może poprawić w ofercie, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona: 

a) oczywiste omyłki pisarskie (widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie 

mylna pisownia albo widoczne niezamierzone opuszczenie jednego wyrazu); 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, po uzyskaniu zgody Wykonawcy na poprawę. 

 

5. Weryfikacja wiarygodność złożonych ofert 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodność przedstawionych przez 

Wykonawców dokumentów, oświadczeń, danych i informacji, a także wezwania Wykonawcy do złożenia 

w wyznaczonym terminie dokumentów np. opisów technicznych, kart katalogowych urządzeń, w celu 

potwierdzenia spełnienia przez oferowane urządzenia wymagań określonych w niniejszym zapytaniu. 

 

6. Podstawy odrzucenie oferty z postępowania 

Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku, gdy: 

a) Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę na daną część zamówienia; 

b) zostanie złożona po upływie terminu składania ofert; 

c) jej treść będzie niezgodna z treścią zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt. 5lit. c); 

d) Wykonawca nie wyraził zgody na poprawę omyłki, o której mowa w pkt. 5lit. c); 
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e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

f) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania; 

g) Wykonawca nie udzielił wyjaśnień, nie przedłożył dowodów lub dokonana przez Zamawiającego 

ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę  

w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

h) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania oferta; 

i) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

 

7. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

7.1. Wybierając ofertę najkorzystniejszą w danej części zamówienia (każda część zamówienia będzie 

oceniana osobno), Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:  

a) w części nr 1 zamówienia: 

Kryterium nr 1: Cena oferty brutto  – waga kryterium 80%; 

Kryterium nr 2: Okres gwarancji jakości – waga kryterium 20%. 

b) w częściach  nr 2 zamówienia: 

Kryterium nr 1: Cena oferty brutto– waga kryterium 80%; 

Kryterium nr 2: Okres gwarancji jakości – waga kryterium 20%. 

c) w części nr 3 zamówienia: 

Kryterium nr 1: Cena oferty brutto – waga kryterium 80%; 

Kryterium nr 2: Okres gwarancji jakości – waga kryterium 20%. 

7.2. Zasady oceny kryteriów – opis sposobu obliczania punktacji. 

7.2.1. W części nr 1, nr 2 i nr 3  zamówienia: 

a) Kryterium nr 1: Cena oferty brutto – ocena punktowa dokonana zostanie według 

następującego wzoru: 

         najniższa zaoferowana cena oferty 

Liczba punktów  = ---------------------------------------------------  x waga kryterium 

  cena zaoferowana w badanej ofercie 

Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem 

zasad zaokrągleń matematycznych. 

b) Kryterium nr 2: Okres gwarancji jakości - ocena punktowa dokonana zostanie na podstawie 

informacji zawartej w ofercie Wykonawcy według następujących zasad: 

 liczba punktów zostanie przyznana w następujący sposób: 

Okres gwarancji Liczba punktów 

Poniżej 12 miesięcy Oferta odrzucona 

12 miesięcy 0 pkt 

Za każdy kolejny miesiąc powyżej 12 miesięcy  1 pkt, jednak nie więcej niż 20 pkt 

 w przypadku braku wskazania w ofercie okresu gwarancji Zamawiający uzna, że 

Wykonawca udziela gwarancję na 12 miesięcy i tym samym otrzyma zero punktów 

w tym kryterium, 

 zaoferowanie krótszego okresu gwarancji, niż wymagane przez Zamawiającego  

12 miesięcy, skutkować będzie odrzuceniem oferty, 

 w przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji niż 32 miesiące 

Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (20 pkt), 
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 przyjmuje się, że zaoferowany okres gwarancji ma zastosowanie do wszystkich 

składników danej części zamówienia.    

7.3. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie 

najwyższą liczbę punktów (Kryterium nr 1 + Kryterium nr 2). 

7.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej w danej części zamówienia ze 

względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty 

dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

8. Zawarcie umowy 

8.1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

tzn. otrzyma największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w pkt. 7 niniejszego 

rozdziału. 

8.2. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, 

Zamawiający zawiera umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

8.3. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. Zawarcie 

umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

8.4. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców. 

8.5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania w następujących przypadkach, gdy: 

a) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 

progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i jednocześnie jest 

mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

b) zmiana stosunków umowy będzie miała charakter nadzwyczajny, obiektywny, niezależny od 

stron umowy. 

Zmiany umowy wymagać będą formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

8.6. Gwarancja Oferenta - minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy.  W obowiązującym okresie 

gwarancji Oferent jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad oferowanych urządzeń́. 

Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy urządzenia. Maksymalny dopuszczalny czas 

naprawy urządzeń ́będących  przedmiotem postępowania - 30 dni kalendarzowych.                      W 

przypadku, gdy naprawa gwarancyjna przekracza okres 30 dni kalendarzowych, Oferent jest 

zobowiązany do dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż̇ urządzenie 

pozostające w naprawie.  Oferent zapewnia wsparcie techniczne, którego lokalizacja znajduje się ̨

na terenie Polski. 

8.7. Zamawiający przewiduje następujące kary umowne - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca –  

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto (ceny oferty brutto); 



 
 

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa będących w dyspozycji Ministra Edukacji i Nauki   
str. 12 

 

2) za  opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

brutto (ceny oferty brutto) za każdy dzień opóźnienia,  

3) za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie zamówienia stwierdzonych przy odbiorze lub  

w okresie gwarancji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto (ceny oferty brutto) 

za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu usunięcia wad. 

 

9. Wykaz załączników do zapytanie ofertowego: 

1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy; 

2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w tym o braku powiązań kapitałowych 

lub osobowych. 

 

10. Klauzula informacyjna  

 

Zgodnie z art. 13 RODO (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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) Zamawiający informuje, że:  

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w 

Toruniu, ul. św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń tel. 56 610 72 00, e-mail: rodo@wsksim.edu.pl  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury wyboru oferty, 

wykonania umowy, kontaktowania się oraz zabezpieczenia osób i mienia poprzez monitoring - jeśli będziecie 

Państwo osobiście w siedzibie Zamawiającego - stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.  

3. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:  

a. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 

obowiązków służbowych;  

b. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 

przetwarzania danych - podmioty przetwarzające (w szczególności podmioty informatyczne);  

c. instytucje, które realizują ustawowe obowiązki (w szczególności policja, organy kontrolujące).  

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 

szczególności zgodnie z przepisami podatkowymi 6 lat, monitoring – nie dłużej niż 3 miesiące od nagrania.  

5. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

7. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, niepodanie danych w zakresie 

wymaganym przez administratora będzie skutkować nie zawarciem umowy.  

8. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu), a 

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.  

9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

 


