Załącznik nr 2 do regulaminu –
Zapytanie ofertowe
Toruń, 02.12.2021 r.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Toruniu
ul. Legionów 210
87-100 Toruń
56 660 03 80
sp3torun@o2.pl

Zapytanie ofertowe nr 2L/2021
Na realizację zamówienia poniżej kwoty, której wartość nie przekracza równowartości kwoty
wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ust PZP na zakup i dostawę: materiałów, wyposażenia
i pomocy dydaktycznych do Pracowni Technicznej w ramach programu Laboratoria
Przyszłości do Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu.
Postępowanie prowadzone jest w związku z obowiązującymi dokumentami: ustawą o
finansach publicznych, w oparciu o „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których
wartość nie przekracza równowartości kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych”.
I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są: zakup i dostawa: materiałów, wyposażenia i pomocy
dydaktycznych do Pracowni Technicznej w ramach programu Laboratoria Przyszłości
do Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu, stanowiący załącznik nr 3.
II

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.

Ustala się termin wykonania zamówienia do 6 grudnia 2021 r.

III
WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ
DO OFERTY.
W celu wykazania się przez wykonawcę spełnianiem warunków udziału w postępowaniu
do oferty załączyć należy:
•
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału
w postępowaniu.

IV

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
•
Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do
reprezentacji wykonawcy wraz z uzupełnionym załącznikiem nr 3 do zapytania
ofertowego.
•
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty
składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz
z tłumaczeniem na język polski.
•
Dokumenty są składana w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność oryginałem przez wykonawcę.
•
Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki
lub zmiany wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę
uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
•
Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym/
kosztorysowym.*
•
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarciu umowy
w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert.
•
Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie bada, czy wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
•
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty
w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym
przez zamawiającego.
•
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania
bez podawania przyczyn.
•
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
•
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są
ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich
dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale
lub kopii poświadczonej notarialnie.

V

SPOSÓB OBLICZENIA CENY.
•
Cena oferty powinna zawierać wszystkie zobowiązania (koszty) niezbędne
do prawidłowego wykonania zamówienia, musi być podana cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
•
Wykonawca określi wartość oferty w uwzględnieniem wszystkich kosztów
niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia wynikających wprost
z zapytania ofertowego oraz załączników do zapytania oraz ujmie wszystkie inne
koszty i składniki w nich nie zawarte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

•
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych
informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu
zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy
związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
•
Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne
do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.
VI
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY.
•
Przy ocenie ważnych ofert zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium:
Cena 100%
C= Cn/Cbx100x______%
gdzie:
C

– ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena

Cn

– oferowana najniższa cena oferty

Cb

– oferowana cena w badanej ofercie

•

- wskaźnik stały

Inne kryteria – 0 %*
•
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wynosi 100. Wszystkie
obliczenia będą dokonywane z dokładności do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający przyzna zamówienia wykonawcy, który zdobędzie najwyższą ilość
punków.
VII

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
•
Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 5 należy dostarczyć do
siedziby zamawiającego tj. Szkoła Podstawowa nr 3 w Toruniu lub
przesłać na adres sp3torun@o2.pl
(zaszyfrowana – haslo sms - 793-122-099)
•
Termin składania ofert upływa dnia 09.12.2021 r. godz. 15:00;
•
Oferty złożone po terminie, określonym w ust. 2 nie będą rozpatrywane.
•
Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania i
złożenia.
•
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w
zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalności do
terminu otwarcia ofert. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie
elektronicznej.
•
Koperta powinna zostać oznakowana w następujący sposób:

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
Toruń, dnia 02.12.2021 r.
Nr postępowania 2L/2021

(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
zapytania ofertowego na
……………………………………………………..………………….
składam niniejsza ofertę.
Nazwa wykonawcy
……………………….………………………………………………………..
Adres
……..…………………………………………..……………………………………...………
Tel ………………….…………………….
Fax ………………………….…………………..………
REGON ………………………………..
NIP ……………………………..………………………..
e – mail
………………………………….……….…………………………………………………..
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie warunkami opisanymi w zapytaniu
ofertowym na kwotę …………………………………….zł netto …………% VAT brutto
………………. zł słownie ………………………………………………………….
Oświadczenie i informacje dla wykonawcy:
•
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do
reprezentacji wykonawcy.
•
Oświadczam/y*, że
•
Powyższe ceny zawierają wszelkie koszty jaki ponosi zamawiający w przypadku
wyboru niniejszej oferty;
•
W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do wykonania
zamówienia;
•
Dysponuje/my* środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całości zamówienia;
•
Zdobyłem/liśmy* konieczne informacje do przygotowania oferty;

•
•
•

•

Zapoznałem/liśmy* się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz
zdobyłem/liśmy* wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty;
Jeżeli nastąpią jakiekolwiek zmiany przedstawione w naszych dokumentach
załączonych do oferty, natychmiast powiadomimy o nich zamawiającego.
W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego oraz podejmiemy prace w w/w
terminie i będziemy je prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu
ofertowym i umowie.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO (rozporządzenie 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).) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych
osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np.
przez jego wykreślenie).

……………………………………..
…………………………………
(miejscowość i data)

*/ niepotrzebne skreślić

(podpis oraz pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego
(pieczęć wykonawcy)
ZAMAWIAJĄCY:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
W TORUNIU
ul. Legionów 210
87-100 Toruń
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w
postępowaniu
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

___________________________________________________________________________
działając w imieniu Wykonawcy:

(podać nazwę i adres Wykonawcy)
Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i
spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w zakresie:
• sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
• zdolności technicznej lub zawodowej.

(miejscowość i data)

(podpis oraz pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego
Toruń, dnia 02.12.2021 r.
Nr postępowania 2L / 2021

(pieczęć wykonawcy)
WYKAZ MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA I POMOCY DYDAKTYCZNYCH
Wymagania techniczne

ilość

Lp.

Nazwa

1.

3
Szafa metalowa na Szafa wyposażona w 4 półki
przestawne co 35 mm oraz
narzędzia z
dwuskrzydłowe drzwi z
chowanymi zawiasami. Drzwi
półkami
zamykane na zamek baskwilowy.
Konstrukcja z blachy stalowej.
Maksymalne obciążenie korpusu
wynosi 500 kg. Produkt
wym. min.100 x 43,5 x 195 cm •
nośność półki 100 kg

2.

Zestaw narzędzi
ucznia

1. Narzędzia do drewna w
skrzynce: Skrzynka narzędziowa
• Kątownik stolarski • Młotek
drewniany • Młotek gumowy •
Młotek ślusarski •
Bezprzewodowy pistolet do
klejenia na gorąco • Wkłady
klejowe do pistoletu • Taśma
miernicza • Zestaw wkrętaków
(śrubokrętów) • Kątomierz •
Zestaw tarników do drewna
(zdzieraki) • Taker • Zszywki (do
takera) • Zestaw wierteł do
drewna • Zestaw dłut • Strug do
drewna • Nóż do cięcia (ostrze
chowane) • Obcęgi • Szczypce
uniwersalne (kombinerki) •
Ołówek stolarski • Bity do
wkrętarki akumulatorowej 2.

16

Wartość
brutto
jedn.

Wartość
brutto

Narzędzia do metalu w
skrzynce: • Skrzynka
narzędziowa • Zestaw wierteł do
metalu • Miernik uniwersalny
(multimetr) • Rurki
termokurczliwe • Zestaw
pilników ślusarskich (zdzieraki) •
Punktaki do metalu • Szczotka
druciana • Piła ramowa do
metalu • Suwimiarka • Rysik
traserski prosty • Cyrkiel
ślusarski traserski na ołówek •
Szczypce precyzyjne wydłużone
• Lupa • Szczypce boczne •
Pęseta Narzędzia dodatkowe: •
Akumulatorowa wiertarkowkrętarka (z zapasową baterią) •
Przymiar stalowy • Imadło
ślusarskie z kowadłem
3.

Wiertarka stołowa
(kolumnowa)

1
Dane techniczne: • Zakres
mocowania uchwytu
wiertarskiego 1,5–13 mm • Skok.
90 mm • Wskazany
beznarzędziowy uchwyt
wiertarski z automatyczną
blokadą wiertła • Zacisk
szybkomocujący materiał do
blatu roboczego wiertarki

4.

Wyrzynarka
stołowa do
drewna

Do cięcia drewna i wycinania na
nim wzorów. Podczas pracy
wykonuje się ruchy obrabianym
materiałem

5.

Imadło ślusarskie
z kowadłem

1
Korpus imadła jest wykonany z
żeliwa, a szczęki ze stali.
Stalowe elementy konstrukcyjne
zabezpieczone są chromem.
Imadło ma regulowaną obrotową
podstawę. Dane techniczne: •
Maksymalny rozstaw szczęk:
min. 85 mm • Szerokość szczęk:
min. 100 mm • Masa około 13 kg
• Siła ścisku około 1400 kg

6.

Nożyce do blachy

Hartowane ostrze umożliwiające
cięcie blachy do 0,7 mm
grubości. Ergonomiczna
rękojeść. • dł. 15 cm

1

1

7.

Piła ramowa
kątowa ukośnica
do drewna/metalu

Metalowa oprawka. Kąty cięcia
90–45 stopni. • dł. brzeszczotu
50–60 cm

1

8.

Szlifierka stołowa

Dane techniczne: • Średnica
tarczy szlifierskiej: min. 150 mm
• Moc silnika min. 350W •
Napięcie zasilania: 230V

1

9.

Stacja lutownicza
HOT AIR z
grotem 2w1

Z funkcją regulacji temperatury i 1
cyfrowym wyświetlaczem
LEDowym. Konstrukcja ESD zabezpieczenie przed zbieraniem
się ładunku elektrostatycznego.
Parametry minimalne stacji
lutowniczej: • Moc: 75W •
Napięcie zasilania: 220240V~50Hz • Zakres temperatur:
200-480°C • Dokładność
temperatury: +/- 1°C • Czas
nagrzewania: 15 s do 350°C
Parametry minimalne stacji hot
air: • Moc: 750W • Napięcie
zasilania: 220-240V~50Hz •
Zakres temperatur: 100-480°C •
Dokładność temperatury: +/- 2°C
• Przepływ powietrza 120 l/min •
Czas nagrzewania: 10 s do 350°C

10.

Bezprzewodowy
pistolet do
klejenia na gorąco

Dane techniczne: • Napięcie
zasilania: 220–240 V • Moc: 60
W • Temperatura: 200–220 °C

1

11.

Mały pistolet do
kleju 7 mm

Pistolet małych rozmiarów,
wygodny w użyciu dla dzieci, do
klejenia na gorąco.

3

12.

Pistolet do kleju
11 mm

w użyciu, do klejenia na gorąco.

3

13.

Stół warsztatowy
ucznia z
nadstawką

• wym. 100 x 75 cm • wys.
6
regulowana 70–105 cm • nośność
300 kg • wym. tablicy 95,5 x
25,5 cm • dł. listwy 51 cm, Stół
warsztatowy ze stalowym

stelażem i blatem wykonanym ze
sklejki lakierowanej min. 24 mm,
z regulowaną wysokością w
zakresie min. 35 cm.
Wyposażony w gniazdo
elektryczne (moc 230V) z
przewodem zasilającym o
długości 3 m. W zestawie z
nadstawką (2 perforowane
tablice) na narzędzia mocowaną
do stołu za pomocą 2
perforowanych listew.
14.

Taboret obrotowy

Taboret z okrągłym siedziskiem i
regulowaną wysokością
siedziska na kółkach. Siedzisko
wykonane ze sklejki. • śr.
Siedziska min. 29,7 cm • reg.
Wysokość min. 43,7 x 56,5 cm •
szer. całkowita krzesła 62 cm

26

15.

Stół
warsztatowy/mont
ażowy/stolarski
nauczyciela

Stół z regulowaną wysokością
wyposażony w 2 potrójne
gniazdka.
Nakładka/nadbudowa/tylna
ścianka do stołu, Nakładkę
można zamontować na stole
warsztatowym. Wyposażona w
tablicę narzędziową. W
komplecie stelaż.

1

Pojemnik warsztatowy
10cmx10cmx60cm, 8 szt. Do
przechowywania drobnych
narzędzi, np. śrubek, wkrętów,
nakrętek, itp. Można
zamontować je na tablicy
narzędziowej przy stołach
warsztatowych. Wykonane z
tworzywa sztucznego.
Zestaw haczyków warsztatowych
8+8, 1 szt. Służą do wieszania
sprzętu warsztatowego. Można
zamontować je na tablicy

narzędziowej przy stołach
warsztatowych. Wykonane z
tworzywa sztucznego .dł.
haczyków 3 cm i 4 cm
16.

Zestaw farb –
Tempera

12 opakowań po 1l, możliwe po
2 x takie same kolory

1

17.

Tempera

250 ml , złota

5

18.

Tempera

250 ml, srebrna

5

19.

Klej
wielofunkcyjny

500ml

10

20.

Klej
wielofunkcyjny

1000ml

5

21.

Sztyfty do
pistoletu do kleju
7 mm,

100

22.

Sztyfty do
pistoletu do kleju
11 mm,

180

23.

Pęseta

3

24.

Lupa

3

25.

Rurki
termokurczliwe

Do izolowania i oznaczania
przewodów. Różne rozmiary,
min 300 szt.

3

25.

Gwoździe

1,4x25

1500

26.

Gwoździe

2.2x50,

1500

27.

Wkręty z nakrętką

stożkowe 3.0x20

1000

28.

Wkręty z nakrętką

stożkowe 4.0x50

300

29.

Wkręty z nakrętką

walcowe 3x40

300

30.

Wkręty z nakrętką

walcowe 4x20

1000

31

Podkładki

Do wkrętów o śr. 4 mm

1000

32.

Papier ścierny

Papier ścierny K40
Papier ścierny K80
Papier ścierny K120

Po
100

Papier ścierny K200
Papier ścierny K240
Zestaw pędzli okrągłych i
15
płaskich Różne rodzaje pędzli o
wielu rozmiarach. Zróżnicowanie
wielkości pozwala dostosować
pędzel do malowania małych i
dużych powierzchni.. (15
okrągłych + 15 płaskich) • rozm.
3, 4, 6, 8, 10, 12

33.

Zestaw pędzli
okrągłych i
płaskich

34.

Okulary ochronne
stanowiskowe

35.

3
Apteczka w szafce Apteczka metalowa, zamykana
metalowej
na klucz. • wym. 25 x 25 x 12 cm
Wyposażenie apteczki: • Opaska
elastyczna 4 m x 6 cm 2 szt. •
Opaska elastyczna 4 m x 8 cm 1
szt. • Plaster 10 x 6 cm 1 szt. •
Plaster mały 1,9 x 7,2 cm 1 szt. •
Plaster 5 m x 2,5 cm 1 szt. •
Chusta trójkątna 1 szt. • Koc
ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt. •
Agrafka 1 szt. • Rękawice
winylowe 2 szt. • Instrukcja
udzielania pierwszej pomocy 1
szt

36

Instrukcje BHP

Przeznaczone do indywidualnej
ochrony oczu przed
zagrożeniami mechanicznymi.
Regulowane zauszniki
(ustawienie kątowe i wzdłużne)
oraz miękki nosek zmniejszający
ryzyko podrażnień.
Przezroczyste soczewki.

Instrukcja BHP do każdego
urządzenia (przynajmniej jedna
na rodzaj urządzenia)

25

8

