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Dostawa wyposażenia pracowni spedytorskiej

Ogłoszenie

Numer

2021-31420-82445

Id

82445

Powstaje w kontekście projektu

RPWP.08.03.01-30-0039/19 - „Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu 
Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Tytuł

Dostawa wyposażenia pracowni spedytorskiej

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy w sytuacji gdy okoliczności niezależne 
od Zamawiającego, a wynikające z realizacji projektu WRPO 2014+, w ramach którego ogłoszono zapytanie 
ofertowe, uniemożliwią realizację tych usług. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zerwania lub 
renegocjacji umowy z Wykonawcami w trakcie jej realizacji.

Zgodnie z pkt 20 c Rozdziału 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, 
EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu 
w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości 
zamówienia określonego w zawartej z Wykonawca umowie o ile zamówienia te będą zgodne 
z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie 
zasady konkurencyjności.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-12-03
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - wzór umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2021-12-03

Data ostatniej zmiany

2021-12-03
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Termin składania ofert

2021-12-13 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-12

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919
Sikorskiego 15
64-761 Krzyż Wielkopolski
NIP: 7631540873

Osoby do kontaktu

Sylwia Brączkowska
tel.: 672564076  
e-mail: sylwiabraczkowska@zs-krzyz.pl

Anna Bielach
tel.: 672564076
e-mail: annabielach@zs-krzyz.pl

Damian Rybak
tel.: 505 825 047
e-mail: damianrybak@zs-krzyz.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Dostawa wyposażenia pracowni spedytorskiej

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
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Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

CZĘŚĆ 1 - Dostawa tablicy multimedialnej
Opis
Tablica multimedialna:  
- obsługa palcami,
- obsługa gestów,
- współpraca dwóch osób jednocześnie,
- interaktywna półka z pisakami,
- przekątna od 70 do 77 cali,
- proporcje tablicy 4:3,
- HDMI,
- właściwości: zintegrowane, interaktywne oprogramowanie do pisania i sporządzania notatek oraz 
aplikacje pozwalające na przeglądanie Internetu, wyświetlanie dokumentów, prezentacji, plików 
wideo, itp.
Zaoferowany sprzęt musi być nowy. 
Dopuszcza się parametry nie gorsze niż powyższe i rozwiązania równoważne, rozumiane jako 
rozwiązania pozwalające na uzyskanie podobnej użyteczności jak wskazane powyżej.  
Wykonawca na swój koszt dostarczy przedmiot zamówienia, transportem zapewniającym 
należyte zabezpieczenia przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. i do czasu odbioru, 
ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi 
Wykonawca.
Termin dostawy – do 30 grudnia 2021 r. 
Okres gwarancji:
Wymagany, minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.

Okres gwarancji

24 m-ce

Kody CPV

32322000-6 Urządzenia multimedialne
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Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

wielkopolskie

Powiat

czarnkowsko-trzcianecki

Gmina

Krzyż Wielkopolski

Miejscowość

Krzyż Wielkopolski

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

CZĘŚĆ 2 - Dostawa projektora multimedialnego
Opis 
Projektor krótkoogniskowy:
- wyposażony w uchwyt ścienny,
- rozdzielczość 1280 x 800 (WXGA) lub większa,
- HD ready,
- WEJŚCIE HDMI,
- żywotność lampy – minimum 5000 godzin w trybie normalnym,
- jasność: minimum 3200 lm,
- kontrast:  14000 : 1,
- przekątna: 60" - 100".
Zaoferowany sprzęt musi być nowy. 
Dopuszcza się parametry nie gorsze niż powyższe i rozwiązania równoważne, rozumiane jako 
rozwiązania pozwalające na uzyskanie podobnej użyteczności jak wskazane powyżej.  
Wykonawca na swój koszt dostarczy przedmiot zamówienia, transportem zapewniającym 
należyte zabezpieczenia przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. i do czasu odbioru, 
ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi 
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Wykonawca.
Termin dostawy – do 30 grudnia 2021 r. 
Okres gwarancji:
Wymagany, minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.

Okres gwarancji

24 m-ce

Kody CPV

38652100-1 Projektory
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

wielkopolskie

Powiat

czarnkowsko-trzcianecki

Gmina

Krzyż Wielkopolski

Miejscowość

Krzyż Wielkopolski

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

CZĘŚĆ 3 - Dostawa oprogramowania do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów 
i usług
Opis 
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Oprogramowanie  do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług:
- wersja edukacyjna, 
- program do obsługi sprzedaży z możliwością wystawienia dokumentów sprzedaży, dokumentów 
zakupu, pełnej dokumentacji magazynowej, zamówień i ofert,
- możliwość generowania plików JPK_VAT, JPK_FA i JPK_MAG,
- współpracujący z oprogramowaniem: Windows 10.
Wykonawca na swój koszt dostarczy przedmiot zamówienia, transportem zapewniającym 
należyte zabezpieczenia przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. i do czasu odbioru, 
ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi 
Wykonawca.
Termin dostawy – do 30 grudnia 2021 r. 

Kody CPV

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

wielkopolskie

Powiat

czarnkowsko-trzcianecki

Gmina

Krzyż Wielkopolski

Miejscowość

Krzyż Wielkopolski

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis
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CZĘŚĆ 4 - Dostawa oprogramowania kadrowo-płacowego
Opis 
Oprogramowanie - program kadrowo-płacowy:
- wersja edukacyjna,
- umożliwiające prowadzenie ewidencji czasu pracy,
- naliczanie wynagrodzeń,
- zarządzanie zasobami ludzkimi,
- możliwość wystawienia deklaracji ZUS,
- współpraca z programem Płatnik,
- e-deklaracje PIT,
- współpracujący z oprogramowaniem: Windows 10.
Wykonawca na swój koszt dostarczy przedmiot zamówienia, transportem zapewniającym 
należyte zabezpieczenia przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. i do czasu odbioru, 
ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi 
Wykonawca.
Termin dostawy – do 30 grudnia 2021 r. 

Kody CPV

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

wielkopolskie

Powiat

czarnkowsko-trzcianecki

Gmina

Krzyż Wielkopolski

Miejscowość

Krzyż Wielkopolski

Typ

Dostawa

Podkategoria
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Dostawy inne

Opis

CZĘŚĆ 5 - Dostawa oprogramowania do rozliczania czasu pracy kierowców
Opis 
Oprogramowanie - program do rozliczania czasu pracy kierowców:
- wersja edukacyjna,
- zawierający 10 różnych, dowolnych wariantów edukacyjnych danych umożliwiających prowadzenie 
zajęć dla uczniów przy pomocy oprogramowania, 
- umożliwiający wyliczenie płacy minimalnej, rozliczenie delegacji, noclegów oraz 
skomplementowanie pełnej ewidencji czasu pracy i  kwot wynagrodzeń,
- współpracujący z oprogramowaniem: Windows 10.
Wykonawca na swój koszt dostarczy przedmiot zamówienia, transportem zapewniającym 
należyte zabezpieczenia przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. i do czasu odbioru, 
ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi 
Wykonawca. 
Termin dostawy – do 30 grudnia 2021 r. 

Kody CPV

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

wielkopolskie

Powiat

czarnkowsko-trzcianecki

Gmina

Krzyż Wielkopolski

Miejscowość

Krzyż Wielkopolski

Typ

Dostawa
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Podkategoria

Dostawy inne

Opis

CZĘŚĆ 6 - Dostawa map ściennych
Opis 
1. Mapa ścienna, kolorowa państw Europy z kodami pocztowymi – 1 sztuka:
- szerokość: od 146 cm do 215 cm,
- wysokość: od 120 cm do 180 cm,
- skala: od 1:2 500 000 do 1:3 750 000,
- oprawa: rurki PCV,
- pokrycie arkusza laminatem,
-  posiada sznurek umożliwiający natychmiastowe zawieszenie mapy.
2. Mapa ścienna kolorowa Polski z aktualnym podziałem województw i z kodami pocztowymi – 1 
sztuka:
- szerokość: 95 cm - 120 cm,
- wysokość: 70 cm - 100 cm,
- skala: od 1:600 000 do 1:750 000,
- oprawa: rurki PCV,
- pokrycie arkusza laminatem,
-  posiada sznurek umożliwiający natychmiastowe zawieszenie mapy.
3. Mapa ścienna kolorowa Niemiec z kodami pocztowymi  - 1 sztuka:
- szerokość: od 90 cm do 110 cm,
- wysokość: od 130 cm do 140 cm,
- skala od 1:730 000 do 1:700 000,
- oprawa: rurki PCV,
- pokrycie arkusza laminatem,
-  posiada sznurek umożliwiający natychmiastowe zawieszenie mapy.
Zaoferowane pomoce dydaktyczne muszą być nowe. 
Dopuszcza się parametry nie gorsze niż powyższe.

Wykonawca na swój koszt dostarczy przedmiot zamówienia, transportem zapewniającym 
należyte zabezpieczenia przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. i do czasu odbioru, 
ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi 
Wykonawca.
Termin dostawy – do 30 grudnia 2021 r. 
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Kody CPV

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

wielkopolskie

Powiat

czarnkowsko-trzcianecki

Gmina

Krzyż Wielkopolski

Miejscowość

Krzyż Wielkopolski

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

CZĘŚĆ 7 - Dostawa modeli dydaktyczno-szkoleniowych do rozwiazywania zadań 
transportowo-logistycznych.
Opis 
1. Model dydaktyczno-szkoleniowy do rozwiazywania zadań transportowo-logistycznych 
zawierający:
a) zestaw samochodowy z ładunkiem wykonany z drewna i/lub z innego materiału składający się z:
- modelu skrzyni ładunkowej pojazdu w skali od 1:12 do 1:10 wymiaru pojazdu rzeczywistej wielkości 
- 1 sztuka,
- modeli palet EUR w skali od 1:12 do 1:10 wymiaru palety rzeczywistej wielkości – co najmniej 10 
sztuk,
- folii do zabezpieczenia ładunku,
- modeli różnych ładunków w kształcie sześcianów i prostopadłościanów w różnych rozmiarach 
dopasowanych do modelu palety EUR - co najmniej 90 sztuk,
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b) skrypt zawierający przykładowe zadania transportowo-logistyczne do wykonania z 
zastosowaniem zestawu.
2. Zestaw dydaktyczno-szkoleniowy do rozwiazywania zadań transportowo-logistycznych z 
ładunkami okrągłymi i pasami mocującymi składający się z:
- modeli ładunków w kształcie walców o różnych wymiarach dostosowanych do palety EUR 
(odpowiadających wymiarowi palety rzeczywistej wielkości) w skali od 1:12 do 1:10, wykonany 
z drewna i/lub z innego materiału, co najmniej 40 elementów,
- modeli pasów mocujących, co najmniej 10 elementów. 
3.Model skrzyniopalety – 1 sztuka:
- wykonany z drewna i/lub materiałów drewnopodobnych,
- w skali od 1:4 do 1:5 wymiaru palety rzeczywistej wielkości, 
- zawierający właściwe oznakowanie.
4. Model palety EUR – 1 sztuka z nadstawkami:
- paleta i nadstawki wykonane z drewna i/lub materiałów drewnopodobnych,
- w skali od 1:4 do 1:5 wymiarów palety i nadstawek rzeczywistej wielkości,
- co najmniej 4 sztuki nadstawek.
Zaoferowane pomoce dydaktyczne muszą być nowe. 
Dopuszcza się parametry nie gorsze niż powyższe i rozwiązania równoważne, rozumiane jako 
rozwiązania pozwalające na uzyskanie podobnej użyteczności jak wskazane powyżej.  
Wykonawca na swój koszt dostarczy przedmiot zamówienia, transportem zapewniającym 
należyte zabezpieczenia przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. i do czasu odbioru, 
ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi 
Wykonawca.
Termin dostawy – do 30 grudnia 2021 r. 

Kody CPV

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

wielkopolskie

Powiat

czarnkowsko-trzcianecki

Gmina

Krzyż Wielkopolski

Miejscowość
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Krzyż Wielkopolski

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

W celu należytego wykonania zamówienia Wykonawca posiada potencjał kadrowy zapewniający 
sprawną realizację zamówienia.
Sposób weryfikacji według formuły „spełnia”/”nie spełnia” – na podstawie oświadczenia Wykonawcy 
stanowiącego załącznik nr 1 do Formularza ofertowego.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

W celu należytego wykonania zamówienia Wykonawca oświadcza, iż znajduje się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Sposób weryfikacji według formuły „spełnia”/”nie spełnia” – na podstawie oświadczenia Wykonawcy 
stanowiącego załącznik nr 2 do Formularza ofertowego.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien złożyć 
następujące dokumenty:
1)Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr 1 do 
Formularza ofertowego),
2)Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu 
zamówienia (załącznik nr 2 do Formularza ofertowego),
3)Oświadczenie o nie posiadaniu prawomocnego wyroku skazującego za określone przestępstwa-

  (załącznik nr 3 do Formularza ofertowego),
4)Oświadczenie o braku powiązań osobowo-kapitałowych (załącznik nr 4 do Formularza 
ofertowego),
5)Klauzula informacyjna (załącznik nr 5 do Formularza ofertowego),
6)Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę) działa na podstawie 
pełnomocnictwa, należy załączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
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zgodność z oryginałem.
7)Karty produktu – specyfikacji zawierającej:
a)informację o poszczególnych parametrach / elementach wyposażenia wskazanego 
w częściach 1, 2, 3, 4, 5, 7 zestawiającą parametry wymagane z oferowanymi,
b)nazwę / model wyposażenia wskazanego w częściach 1 i 2.
Sposób weryfikacji według formuły „spełnia”/”nie spełnia” – na podstawie oświadczenia Wykonawcy 
stanowiącego załącznik nr 2 do Formularza ofertowego.
Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty znajduje się w załączniku - "Zapytanie ofertowe".

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1.Oferowane wyposażenie pracowni musi być nowe.
2.Wymagany, minimalny okres gwarancji wyposażenia wskazanego w części 1 i 2 wynosi 24 
miesiące.
3.Dopuszcza się parametry nie gorsze niż powyższe i rozwiązania równoważne, rozumiane jako 
rozwiązania pozwalające na uzyskanie podobnej użyteczności jak wskazane powyżej.
Wykonawca powinien wskazać, że zaoferowane przez niego rozwiązania są zgodne z przedmiotem 
zamówienia opisanym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zobowiązać się do spełnienia ww. 
warunków.
4.Z możliwości składania ofert wyklucza się Wykonawców, którzy są podmiotem powiązanym 
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 
w szczególności na:
a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)pozostawaniu 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,
e)pozostawaniu w Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Sposób weryfikacji spełniania warunku: oświadczenia Wykonawcy.
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Dostawa wyposażenia pracowni spedytorskiej

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Opis 
Cena – 100% (max. 100 punktów)
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach tego kryterium na podstawie poniższego wzoru: 
Wartość punktowa oferty = najniższa cena brutto spośród badanych ofert/cena brutto badanej oferty x 100.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-12-03 - data opublikowania

-> 2021-12-13 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-12 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


