
    

   

     

 

 

 

          Poznań 12.10.2021r. 
 

ROZEZNANIE RYNKU  
DOT. ZAMÓWIENIA NA ZAKUP WYPOSAŻENIE PRACOWNI JĘZYKOWEJ - DOSTARCZENIE, 
INSTALACJA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE PRACOWNI JĘZYKOWEJ NA 22 STANOWISKA  + 
NAUCZYCIEL WRAZ Z PRZESZKOLENIEM DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KORNELÓWKA – 

PRZYSTAŃ W ŁODZI, W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. "ARCHITEKCI WIEDZY" - SZKOŁA 
ĆWICZEŃ W ŁODZI, NR POWR.02.10.00-00-3034/20 

 
1. W związku z realizacją projektu "Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi,  nr POWR.02.10.00-00-

3034/20, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na 
zakup i wyposażenie pracowni językowej - dostarczenie, instalacja, montaż i uruchomienie pracowni 
językowej na 22 stanowiska  + nauczyciel wraz z przeszkoleniem dla szkoły podstawowej Kornelówka – 
Przystań w Łodzi. 

2. Procedura wyboru Wykonawcy lub/i Wykonawców jest prowadzona zgodnie z trybem rozeznania rynku w 
rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r., 

3. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Ogólnopolski Operator Oświaty, ul. Jana Gorczyczewskiego 2/7 60-554 Poznań tel. 61-843-63-04 
biuro@operator.edu.pl,  

4. Opis przedmiotu zamówienia: 
4.1 Zamówię dotyczy: 
Kod CPV zamówienie:   

39160000-1 Meble szkolne 
32322000-6 Urządzenia multimedialne 
30200000-1 Urządzenia komputerowe 
51540000-9 Usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania 
51600000-8 Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych 

4.2  Przedmiotem rozeznania rynku jest zakup i wyposażenie pracowni językowej - dostarczenie, instalacja, 
montaż i uruchomienie pracowni językowej na 22 stanowiska  + nauczyciel wraz z przeszkoleniem dla 
szkoły podstawowej Kornelówka – Przystań w Łodzi zgodnie z poniższą specyfikacją:  

Lp Nazwa i Opis  Jednostka Ilość 

1 

Centralna jednostka systemu 
Zestaw powinien zawierać: 
1. Jednostkę sterującą w obudowie Rack 19" - umożliwiającą realizację funkcji wg opisu podanych 
w tabeli „Funkcje realizowane w pracowni” oraz zawierającą cyfrowe regulacje poziomów: 

 siły głosu mikrofonów, 

 siły dźwięku 2(x4) wejść audio, 

 siły dźwięku z głośników, 

 barwy dźwięku z głośników. 
2. Oprogramowanie zarządzające systemem, z modułami: 

 dwuścieżkowej rejestracji dźwięku, 

 web serwera, umożliwiającego zdalne zarządzanie pracownią z urządzeń mobilnych, 
umożliwiające obsługę wszystkich funkcji podanych w tabeli „Funkcje realizowane w 
pracowni”. 

Jednostka sterująca powinna być obsługiwana za pomocą powyższego oprogramowania za 
pomocą zewnętrznego komputera PC. 
3. Zestaw do bezprzewodowego sterowania pracownią 
z urządzeń mobilnych: 

 Tablet o przekątnej 9,5". 

 Router do zestawienia wewnętrznej sieci Wifi. 
4. słuchawki bezprzewodowe – 1 sztuka: 
Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem o parametrach: 

 umożliwiające podłączenie zamiennie ze standardowymi słuchawkami przewodowymi 

zestaw 1 
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oraz przełączenie z poziomu oprogramowania, 

 zestawienie połączenia bezprzewodowego możliwe za pomocą jednego przycisku na 
słuchawkach, 

 regulacja głośności i wyciszanie mikrofonu za pomocą przycisków na zestawie 
słuchawkowym, 

 wskaźnik optyczny na zestawie słuchawkowym w postaci diody LED informującej o 
stanie połączenia, 

 sygnały dźwiękowe informujące o słabej baterii, poziomie głośności, wyciszeniu 
mikrofonu, 

 aktywna redukcja szumów otoczenia, eliminacja efektu echa,  

 ładowanie słuchawki po odłożeniu na podstawkę dokującą, 

 automatyczny tryb uśpienia pozwala oszczędzać energię.  

 regulowany pałąk dostosowujący wielkość słuchawek do głowy, 

 praca z transmisją DECT, 

 zasięg transmisji bezprzewodowej do 120 metrów między bazą i zestawem 
słuchawkowym,  

 bateria polimerowa litowo-jonowa o pojemności 295 mA/h, 

 trwałość baterii minimum 1000 cykli ładowania, 

 czas czuwania na baterii co najmniej 36 godzin, 

 czas ładowania baterii:  
- ładowanie do 20% poniżej 20 minut, 
- ładowanie do 50% poniżej 45 minut, 

                  - pełne naładowanie poniżej 3 godzi 
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Rozbudowany program do sterowania pracownią z komputera: 
Oprogramowanie powinno umożliwiać sterowanie wszystkimi funkcjami pracowni za pomocą 
tabletu z dowolnym systemem operacyjnym. 
Realizowane funkcje:  

 Przełączanie trybów pracy (praca w parach, grupach, indywidualna) 

 Praca w grupach: 

 Podział słuchaczy na dwie dowolne grupy, które jednocześnie realizują własne programy 
(np. grupa A dyskutuje z lektorem, grupa B słucha audycji i dyskutuje) 

 Dowolne przełączanie uczniów pomiędzy grupami  

 Szybka (jednym przyciskiem) zamiana wybranych grup A i B  

 Konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora  

 Konwersacja w grupie z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy 

 Konwersacja słuchacza z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy  

 Konwersacja słuchacza z grupą z transmisją lub bez  

 Część uczniów z grupy A rozmawia z nauczycielem i między sobą, reszta osób w grupie A 
słucha tej dyskusji 

 Praca w parach: 

 Podział słuchaczy na pary, które jednocześnie prowadzą dialogi nie słysząc się pomiędzy 
parami (podział odbywa się według stanowisk: 1+2, 3+4, itd.) 

 Konwersacja uczniów w parach z podkładem dźwiękowym 

 Konwersacja uczniów w parach z nauczycielem 

 Podsłuch dowolnego ucznia, pary lub grupy  

 Konwersacja z uczniem, parą lub grupą  

 Konwersacja z uczniem z transmisją dyskusji do wybranych słuchaczy- jednej z grup  

 Konwersacja z grupą z transmisją do wybranych słuchaczy- jednej z grup 

 Zapis pracy (rozmów) na magnetofonie cyfrowym w formacie WAV 

 Wysyłanie programu/audycji z dowolnego źródła (magnetofon, DVD, komputer) do 
wybranych uczniów 

Funkcje specjalne: 

 Tworzenie list obecności uczniów 

 Możliwość szybkiego importu listy uczniów z większości dostępnych na rynku 
dzienników elektronicznych (pliki SOU, XML,CSV) 

 Sortowanie listy uczniów po nazwisku i numerze stanowiska 

 Automatyczne przyporządkowanie ikony płci ucznia według imienia 

 Nakładanie dźwięku- uczeń w słuchawkach słyszy dźwięk emitowany z magnetofonu 
(lub innego źródła)  

 Sposób tworzenia i edytowania grup polega na przeciąganiu ikonek uczniów w 
odpowiednie miejsca w oknie oprogramowania sterującego (Drag&Drop) 

 Zapamiętywanie układu sali (osiem programowalnych przycisków, którym będzie 
odpowiadał odpowiedni, pożądany podział na grupy i przypisane źródła dźwięku) z 
nadaniem nazw przycisków programowalnych 

 Regulacja głośności poszczególnych wejść audio 

 Przypisane nazwy kolejnym wejściom liniowym 

sztuka 1 
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 Przypisanie nazwy kolejnym wejściom liniowym  

 Możliwość zdefiniowania ilości przycisków symbolizujących stanowisk uczniów 

 Możliwość zdefiniowania minimalnej i maksymalnej ilości grup/wejść audio 

 Rejestracja dyskusji uczniów na twardym dysku za pośrednictwem magnetofonu 
cyfrowego. 
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Oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z trenerem wymowy: 
(dwuścieżkowego). 

 Jednoczesne odtwarzanie dwóch plików dźwiękowych. 

 Jednoczesny zapis jednego pliku dźwiękowego i odtwarzanie innego pliku. 

 10 zakładek wyodrębniających część zapisu. 

 Wybór prędkości odtwarzania. 

 Graficzne przedstawienie przebiegu dźwięku (oscyloskop) i porównanie z oryginałem. 

 Zapis dźwięku słyszanego w słuchawkach i własnego głosu na dwóch oddzielnych 
ścieżkach 

sztuka 1 

4 Moduł procesora dźwięku z regulacją barwy tonu oraz symulacją zakłóceń. sztuka 1 

5 Moduł cyfrowej regulacji siły głosu z mikrofonów oraz ze źródeł dźwięku. sztuka 1 
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Przyłącza stanowisk uczniowskich: 

 Kompletne, niezbędne do uruchomienia i prawidłowego działania pracowni.  
 Uchwyt do słuchawek montowany w blendzie biurka, zintegrowany z gniazdem 

słuchawkowym DIN. 

sztuka 22 
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Słuchawki z mikrofonem kierunkowym: 
Trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej obudowie, z mikrofonem 
na giętkim pałąku, wyposażone w duże, wokółuszne, wentylowane nauszniki. Wtyczka 5 pin. 
Certyfikat CE. 
 Parametry mikrofonu:  
   - mikrofon pojemnościowy dookólny - charakteryzuje się bardzo dużą czułością ze wszystkich 
kierunków, 
   - pasmo przenoszenia 30-16000Hz, 
   - impedancja  1,8 kΩ, 
   - czułość -48 ±3 dB. 
 Parametry słuchawek: 
    - minimalna max. moc wyjściowa 100 mW, 
    - pasmo przenoszenia 40-14400 Hz, 
    - impedancja 2 x 32 Ω, 
    - czułość  >98 dB. 

sztuka 22 

8 
Okablowanie: 
Kompletne, niezbędne do uruchomienia i prawidłowego działania pracowni. 

sztuka 22 

9 
Wzmacniacz stereo z cyfrową regulacją siły głosu: 
element zintegrowany z jednostką centralną 

sztuka 1 
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Głośnik do zabudowy w biurku 

 2-drożny głośnik współosiowy o parametrach: 

 minimalna moc max. 80W, 

 pasmo przenoszenia 100–20000Hz, 

 średnica minimum 16cm, 

 sprawność min. 88dB/1W/1M. 

sztuka 2 
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Stolik uczniowski 120-140 cm x 50-60 cm, wysokość 59-82 cm: 
(ostateczny wymiar na podstawie aranżacji)  

 elementy wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm, 

 blat grubości min. 25 mm wykończony okleiną PCV 2 mm, 

 blenda o minimalnej wysokości 50 cm, jak w biurku nauczyciela, 

 wewnętrzny kanał kablowy pomiędzy blatem a blendą min. 12 x 12 cm, 

 przepusty kablowe wynikające z aranżacji,  

 stoliki ustawione wg indywidualnej aranżacji, 

 zaokrąglone, wolne (nie przylegające do innych mebli) narożniki blatu, 

 możliwość wyboru kolorów płyty. 

sztuka  
22 

stano
wiska 
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Biurko (dla nauczyciela) o wymiarach 150-170 cm x 75 cm: 
(ostateczny wymiar na podstawie aranżacji)  

 elementy wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm, 

 blat grubości min. 25 mm wykończony okleiną PCV 2 mm, 

 blenda o minimalnej wysokości 50 cm, 

 wewnętrzny kanał kablowy, 

 przepusty kablowe wynikające z aranżacji,  

 zaokrąglone, wolne (nie przylegające do innych mebli) narożniki blatu, 

 nadstawka prywatyzująca na całej długości biurka, 

sztuka  1 
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 zamykana szafka na sprzęt elektroniczny z prawej strony, 

 minimum 50 różnych kolorów płyty do wyboru. 

13 

Krzesła dla uczniów: 
- krzesło wyposażone w ergonomiczne siedzisko z tworzywa sztucznego i stelaż w kolorze popiel 
zakończonym antypoślizgowymi zatyczkami. 
- uchwyt do szybkiego przenoszenia krzesła.  
- w rozmiarze 5/6 do wyboru  
- kolor do wyboru przez Zamawiającego 
Certyfikaty, krzesła zgodnie z normą PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02. 
- min. 2 lata gwarancji  

sztuka  22 

14 

Krzesło dla nauczyciela: 
- ergonomicznego siedziska z tworzywa sztucznego z podstawą pięcioramienną w kolorze 
czarnym umożliwiającą obrót krzesła wokół własnej osi.  
- w rozmiarze do wyboru przez Zamawiającego 5 i 6 \ 
- kolor do wyboru przez Zamawiającego 
- nieregulowany podłokietniki wykonanie z tworzywa sztucznego umożliwiające szybkie wsunięcie 
krzesła pod blat biurka 
- podnośnik gazowy wykonany ze stali i tworzywa sztucznego 
- odnóżek z regulowaną wysokością wykonany z tworzywa sztucznego 
- stopki wykonane z tworzywa sztucznego, średnica trzpienia fi 11 
- certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F 06009:2001. 
- gwarancja min. 2 lat 

sztuka 1 

 

Wymagania dodatkowe: 

 Dostęp do panelu internetowego skąd można pobierać: 
- przykładowe scenariusze lekcji dla języka angielskiego i niemieckiego, opracowane na różne poziomy 
edukacyjne (minimum 25 scenariuszy dla języka angielskiego i 25 dla niemieckiego), 
- aktualne materiały, instrukcje, programy, filmy instruktażowe z obsługi pracowni. 

 Gwarancja na pracownię i słuchawki 60 miesięcy. 

 Certyfikat CE. 

 Dołączone do oferty certyfikaty na meble wydane przez jednostkę certyfikującą. 

 Nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię. 

 Dostarczenie urządzeń, instalacja w miejscu wskazanym przez zamawiającego, rozruch technologiczny. 

 Przeszkolenie wstępne użytkowników z obsługi pracowni. 

 Wymagania serwisowe: 
- elektroniczny system zgłoszeń serwisowych na stronie producenta lub serwisu, z numerem przyjęcia i 
potwierdzeniem zgłoszenia, 
- usługi świadczone u klienta. 

 
5. Termin realizacji zamówienia:  

1) Zamówienie będzie realizowana w okresie trwania projektu do 30.10.2021r. 
2) Zamówienie może być realizowana w soboty i niedziele.  

6. Miejsce realizacji zamówienia: 
1) Województwo: łódzkie. 
2) Powiat: Łódzki 
3) Publiczna Szkoła Podstawowa Kornelówka – Przystań, ul. Mostowskiego 23/27, 91-705 Łódź 

7. Wymagania i warunki udziału w postępowaniu:  
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie 
przedmiotu zamówienia, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia, 

d) nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
e) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, 
f) nie orzeczono w stosunku do nich prawomocnego zakazu ubiegania się o zamówienia, na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary, 

g) nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych lub w 
przypadku których, wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; 
komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu 
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zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści 
majątkowych, 

h) złożą wszystkie oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w Punkcie  7 zapytania Ofertowego. 
2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni są potencjalni Wykonawcy, którzy są osobami 

lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 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 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub                        
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3) Dokonanie oceny spełniania wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w 
Punkcie 7 rozeznania rynku, z których musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki, 
a w przypadku niespełnienia choćby jednego z nich, Wykonawca zostanie wykluczony z 
postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

4) Wykazuje gotowość do pracy w miejscach i terminach wskazanych przez Zamawiającego 
5) Organizuje transport do miejsca realizacji zamówienia we własnym zakresie oraz w ramach zasobów 

własnych. 
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć: 

a) Akceptację warunków rozeznania rynku (stanowiące Załącznik nr 1 do rozeznania rynku – 
Formularz Oferty). 

b) Formularz Cenowy do oferty (stanowiące Załącznik nr 2 do rozeznania rynku– Formularz Cenowy).  
c) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (stanowiące Załącznik nr 3 

do rozeznania rynku). 
d) Dokument potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do świadczenia zamówienia zgodnie z 

rozeznaniem rynku - wpis do CIDG.  
9. Zasady składania ofert: 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę  przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości składania ofert częściowych. 

2) Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji zamówienia do bezwzględnego stosowania 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. 

3) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie 
od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę 
w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4) Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawcy w realizacji zamówienia, pod 
warunkiem spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

10. Sposób przygotowania oferty: 
1) Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu „Formularz Ofertowy” (Załącznik nr 1 do 

rozeznania rynku). 
2) Do oferty należy załączyć Formularz Cenowy (Załącznik nr 2 i oświadczenia Załącznik nr 3) oraz 

pozostałe dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu określone w Punkcie 7 rozeznania rynku.  

3) Zamawiający wymaga aby treść oferty była jednoznaczna. 
4) Oferta i wszystkie Załączniki muszą być sporządzone w formie pisemnej, napisane w języku 

polskim pismem maszynowym, za pomocą komputera lub nieścieralnym atramentem oraz 
powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i 
zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 
Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z 
innych dokumentów załączonych przez Oferenta. 

5) Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy zawartych w rozeznaniu rynku przekazanych przez 
Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie Załączników opracowanych przez Wykonawców 
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pod warunkiem, że będą one identyczne w treści z formularzami określonymi przez 
Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty Załączniki o innej treści niż 
określona w rozeznania rynku zostaną wykluczeni z ubiegania się o niniejsze zamówienie. 

6) Ofertę wraz Załącznikami należy przesłać mailem, oznaczając przesyłkę w następujący sposób: 
„Zamówienie na zakup, dostarczenie i montaż mebli do pracowni przyrody, matematycznej, 
informatycznej, językowej dla szkoły podstawowej Kornelówka – Przystań w Łodzi” 

11. Kryteria wyboru ofert i sposób oceny oferty: 
a) Kryteria wyboru oferty: 

Lp. Nazwa kryterium Waga  

1 1. Cena – 100 %  
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania 
najniższej oferowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej 
ofercie (C oferty), tj: C = Cmin. / C oferty. x 100% Cena w ofercie 
musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. 
obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty.  
Oferent może uzyskać maksymalnie 100%. 

Max 100 pkt.  

b) Sposób oceny ofert: 

1) Oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 2 
otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają ocenę wg 
następującej zasady: 
C = (C min/C oferty) x 100%, gdzie: 
C – liczba punktów dla oferty badanej 
C min – cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oferty najtańszej 
C oferty – cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oferty badanej 
100% = 100 pkt – waga kryterium 

2) Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 
względu na to, ze zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy je złożyli, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie wyjaśnień 
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty.  

4) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy. 
12. Miejsce i sposób złożenia oferty. 

Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres: k.jasik@operator.edu.pl.  W tytule maila należy 
wpisać: „zakup i wyposażenie pracowni językowej - dostarczenie, instalacja, montaż i uruchomienie 
pracowni językowej na 22 stanowiska  + nauczyciel wraz z przeszkoleniem dla szkoły podstawowej 
Kornelówka – Przystań w Łodzi”. 

13. Termin złożenia oferty. 
Ofertę należy przesłać drogą mailową do dnia 20.10.2021 godz. 16:00 
O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty na wskazany wyżej adres e-mail. Oferty złożone 
po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.  

14. Odrzucenie oferty: 
Oferta podlega odrzuceniu jeżeli: 
a) jest niezgodna z treścią rozeznania rynku, 
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, lub wykonawca nie udzielił 

wyjaśnień w przypadku wystąpienia podejrzenia rażąco niskiej ceny, 
d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

15. Pozostałe postanowienia 
1) Wybór najkorzystniejszej oferty lub ofert jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.  
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo:  

 do unieważnienia lub zamknięcia postępowania, na każdym jego etapie bez podania 
przyczyny,  

 nie dokonywać wyboru żadnej ze złożonych ofert,  

 zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład rozeznania rynku, które staną się jego 
integralną częścią,  

 przedłużyć termin składania ofert.  
Przy czym z powyższych tytułów nie przysługuje Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne 
roszczenie odszkodowawcze. 

mailto:k.jasik@operator.edu.pl
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3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, 
którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, to znaczy została uznana za najkorzystniejszą, w 
przypadku, gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przeznaczonych w 
budżecie Projektu na zamówienie objętą niniejszym postępowaniem.  

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania kar w umowie z wybranym w postępowaniu 
Wykonawcą z tytułu opóźnień w realizacji, nieprawidłowej realizacji, niekompletnego wykonania 
zamówienia. 

5) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń 
spowodowanych działaniem siły wyższej. Zmiany nie będą zmieniać zakresu i przedmiotu zamówienia 
oraz jego warunków, ani naruszać zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zamówienia i poinformuje o 
tym Wykonawcę min. tydzień przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. 

7) Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Oferentów nie stosuje się przepisów Prawa 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). W sprawach spornych stosuje się zapisy 
Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). 

16. Klauzula RODO 
W związku z obowiązywaniem 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), dalej „RODO”, niniejszym informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych podanych w  związku z niniejszym postępowaniem jest 
Ogólnopolski Operator Oświaty, ul. Gorczyczewskiego 2/7, 60-554 Poznań, wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000044866, numer NIP 778-13-95-
875. 

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym 
przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: 
iod@operator.edu.pl albo pisemnie na adres Administratora. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, 
tj. wzięcia udziału o udzielenie zamówienia zgodnie z rozeznaniem rynku w ramach realizacji projektu 
„Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

4. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu 
Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. podmiotom 
obsługującym systemy informatyczne. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (nienależących do Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego).  

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania projektu oraz 5 lat po jego 
zakończeniu. 

7. Posiadają Państwo: 
a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),  
b. prawo do sprostowania danych osobowych i ich uzupełnienia (art. 16 RODO),  
c. prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), 
d. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), 

8. Nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu (art. 21 RODO).  

9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych  w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu, a ich 
niepodanie uniemożliwi Państwu udział w niniejszym postępowaniu. 

11. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania 

Załączniki: 
1) Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku – Formularz Ofertowy 
2) Załącznik nr 2 do Rozeznania rynku – Formularz Cenowy  
3) Załącznik nr 3 do Rozeznania rynku – Oświadczenie Wykonawcy  
4) Załącznik nr 4 do Rozeznania rynku – Wzór umowy z Wykonawcą 

 
 Postępowanie przygotowała: 

 Katarzyna Jasik  
Koordynator Projektu 
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