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Zapytanie ofertowe nr 4/KKPO/2017 

Damian Dmuchowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ATForum Damian 
Dmuchowski zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w ramach 
Projektu „KKPO - Kompleksowy Komputerowy Program Odnowy” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Poddziałanie 5.5 Kształcenie ustawiczne z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

  

 

 

Nazwa postępowania: 

Dostawa materiałów dydaktycznych do szkoleń TIK (technologii informacyjno-
komunikacyjnych) w ramach projektu „KKPO - Kompleksowy Komputerowy 
Program Odnowy”   

Nr zapytania:  

4/KKPO/2017 

Miejsce publikacji ogłoszenia:  

- strona internetowa Zamawiającego: www.atforum.pl;  
- strona internetowa bazy konkurencyjności: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 
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1. Informacje podstawowe 

1.1. Zamawiający:  

ATFORUM DAMIAN DMUCHOWSKI  

z siedzibą przy ul. Rudzkiej 14, 44-200 Rybnik 

NIP: 6422687353 ; REGON: 278303682 

Adres do korespondencji: jak wyżej  

Telefon: 606 464 164 

e-mail: biuro@atforum.pl 

Adres strony internetowej: http://atforum.pl/ 

Godziny pracy: poniedziałek – piątek od 8.30 do 16.30. 

1.2. Komunikacja Zamawiającego i oferentów: 

Komunikacja Zamawiającego z oferentami oraz oferentów z Zamawiającym odbywać 
się będzie poprzez pocztę elektroniczną e-mail z wyjątkami wprost zastrzeżonymi w 
treści niniejszego dokumentu. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu 
z wykonawcami: 

Osoba upoważniona do kontaktu: Damian Dmuchowski 

e-mail: biuro@atforum.pl 

Zamawiający oraz wykonawcy są obowiązani niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania 
wiadomości elektronicznej. 

1.3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132, dalej: 
„Kc”)  oraz Wytycznymi 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. (dalej: „Wytyczne”). 

1.4. Postępowanie prowadzone jest w trybie: „zasada konkurencyjności” przewidzianym w 
rozdziale 6 „Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków” 
podrozdziale 6.5 „Zamówienia udzielane w ramach projektów” sekcji 6.5.2 „Zasada 
konkurencyjności” Wytycznych. 

1.5. Wykonanie przedmiotu zamówienia dofinansowane jest, w ramach projektu „KKPO - 
Kompleksowy Komputerowy Program Odnowy” w 85% przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

2.1. Rodzaj zamówienia 

Rodzaj zamówienia - dostawa 

2.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV), Kod CPV:  

22110000-4 – Drukowane książki. 

 

2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych do szkoleń TIK 
(technologii informacyjno-komunikacyjnych) w ramach projektu „KKPO - 
Kompleksowy Komputerowy Program Odnowy”.  

Przedmiot zamówienia opiewa na 1080 sztuk podręcznika, gdzie podana ilość jest ilością 
maksymalną, zaś faktycznie zamówiona ilość podręczników wynikać będzie z bieżącego 
zapotrzebowania Zamawiającego. Pojedyncza dostawa podręczników, niezależnie od ilości 
zamawianych sztuk, nastąpi w 7 dni liczonych od dnia złożenia wykonawcy zamówienia przez 
Zamawiającego. 

Podręczniki powinny zawierać kompletny materiał merytoryczny z zakresu szkoleń TIK 
zgodnych z poziomem A (we wszystkich 5 obszarach) ramy DIGCOMP. 

Podręcznik nie powinien zawierać treści z zakresu nieobjętego poziomem A ramy DIGCOMP, 
czyli nadmiarowego do przedstawionego poniżej.  

Zakres oferowanego przez Wykonawcę podręcznika powinien zawierać takie elementy jak 
szczegółowy opis poniżej:  

Obszar INFORMACJA 

Nazwa 
kompetencji 
i jej opis 

1.1 Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji  
Identyfikacja, lokalizacja, wyszukiwania, zapisywanie, organizacja 
informacji cyfrowej - w zależności od istotności i potrzeb. 

Poziom 
znajomości 

Podstawowy (A) 

Umie wyszukiwać informacje online, korzystając z wyszukiwarek 
internetowych, wie, że różne wyszukiwarki mogą generować różne 
wyniki. 

Nazwa 
kompetencji 
i jej opis 

1.2 Ocena informacji  
Gromadzenie, przetwarzanie, rozumienie i krytyczna ocena informacji. 

Poziom 
znajomości 

Podstawowy (A) 

Wie, że nie wszystkie informacje w Internecie są wiarygodne. 

Nazwa 
kompetencji 
i jej opis 

1.3 Przechowywanie i wyszukiwanie informacji 
Zapisywanie i przechowywanie informacji w celu łatwiejszego 
wyszukiwania i organizowania informacji i danych 

Poziom 
znajomości 

Podstawowy (A) 

Wie, jak zapisać pliki i treści (na przykład teksty, zdjęcia, muzykę, pliki 
wideo i strony internetowe). Wie, jak wrócić do zapisanych plików i 
treści. 

Obszar KOMUNIKACJA 

Nazwa 
kompetencji 
i jej opis 

2.1 Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji  
Interakcja przez różne aplikacje i urządzenia cyfrowe, rozumienie jak 
przebiega komunikacja w środowisku cyfrowym, umiejętność wyboru 
właściwych narzędzi komunikacji elektronicznej, poruszanie się między 
różnymi formatami komunikacji elektronicznej, dostosowywanie 
strategii komunikacji do potrzeb odbiorców. 

Poziom 
znajomości 

Podstawowy (A) 

Umie kontaktować się z innymi osobami za pośrednictwem narzędzi 
komunikacji elektronicznej (telefony komórkowe, VoIP, czat, poczta 
elektroniczna). 
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Nazwa 
kompetencji 
i jej opis 

2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami  
Dzielenie się z innymi informacjami i zasobami, aktywna postawa 
wobec dzielenia się wiedzą, materiałami, zasobami i występowania 
jako pośrednik, umiejętność cytowania i włączania nowych informacji 
do posiadanego zasobu wiedzy. 

Poziom 
znajomości 

Podstawowy (A) 

Umie dzielić się plikami i treściami z innymi osobami za pośrednictwem 
prostych narzędzi (poczta elektroniczna, przesyłanie załączników). 

Nazwa 
kompetencji 
i jej opis 

2.3 Aktywność obywatelska online  
Uczestniczenie w życiu obywatelskim przez zaangażowanie online, 
poszukiwanie okoliczności sprzyjających rozwijaniu i wzmacnianiu 
kompetencji cyfrowych, świadomość możliwości wykorzystania 
technologii do aktywności obywatelskiej. 

Poziom 
znajomości 

Podstawowy (A) 

Wie, że można wykorzystywać TIK w dostępie do usług publicznych, i z 
niektórych pasywnie korzysta. 

Nazwa 
kompetencji 
i jej opis 

2.4 Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych  
Wykorzystanie TIK i mediów do pracy zespołowej, wspólnego 
tworzenia wiedzy, treści i zasobów. 

Poziom 
znajomości 

Podstawowy (A) 

Umie współpracować z innymi osobami, korzystając z ograniczonych 
możliwości TIK (na przykład poczta elektroniczna). 

Nazwa 
kompetencji 
i jej opis 

2.5 Netykieta  
Świadomość i znajomość norm obowiązujących w interakcjach online, 
świadomość różnic kulturowych, umiejętność ochrony siebie i innych 
osób przed zagrożeniami mogącymi wynikać z komunikacji w sieci, 
umiejętność wypracowania strategii radzenia sobie z niewłaściwymi 
zachowaniami w komunikacji online. 

Poziom 
znajomości 

Podstawowy (A) 

Zna podstawowe normy obowiązujące w kontaktach z innymi online. 

Nazwa 
kompetencji 
i jej opis 

2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową  
Tworzenie i kształtowanie tożsamości cyfrowej (jednej lub kilku) oraz 
zarządzania nią, umiejętność ochrony własnej reputacji, umiejętność 
zarządzania danymi dostępnymi przez różne konta i aplikacje. 

Poziom 
znajomości 

Podstawowy (A) 

Wie, jakie są zalety i zagrożenia związane z tożsamością cyfrową. 

Obszar Nazwa kompetencji i jej opis 

Nazwa 
kompetencji 
i jej opis 

3.1 Tworzenie treści  
Tworzenie treści w różnych formatach, w tym multimedialnych, 
edytowanie i poprawianie treści stworzonych samodzielnie lub przez 
innych, twórcze wyrażanie siebie przez media i technologie cyfrowe. 

Poziom 
znajomości 

Podstawowy (A) 

Umie tworzyć proste treści cyfrowe (na przykład tekst, tabela, obrazy, 
nagrania audio). 

Nazwa 
kompetencji 
i jej opis 

3.2 Integracja i przetwarzanie treści  
Zmienianie, przewarzanie i łączenie istniejących treści w celu 
stworzenia nowego, oryginalnego i relewantnego przekazu. 

Podstawowy (A) 
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Poziom 
znajomości 

Umie wprowadzać podstawowe zmiany do treści stworzonych przez 
innych. 

Nazwa 
kompetencji 
i jej opis 

3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji  
Rozumienie, jakie jest zastosowanie prawa autorskiego i licencji do 
informacji i treści. 

Poziom 
znajomości 

Podstawowy (A) 

Wie, że jakaś część treści, z których korzysta, może być objęta prawem 
autorskim. 

Nazwa 
kompetencji 
i jej opis 

3.4 Programowanie  
Wprowadzanie ustawień, programowanie zmian, programowanie 
aplikacji, tworzenie oprogramowania, programowanie urządzeń, 
rozumienie zasad programowania, rozumienie, co kryje się pod 
pojęciem programowania. 

Poziom 
znajomości 

Podstawowy (A) 

Umie zmieniać proste funkcje oprogramowania i aplikacji (ustawienia 
podstawowe). 

Obszar BEZPIECZEŃSTWO 

Nazwa 
kompetencji 
i jej opis 

4.1 Narzędzia służące ochronie  
Ochrona własnych urządzeń, świadomość zagrożeń i niebezpieczeństw 
online, znajomość ustawień bezpieczeństwa. 

Poziom 
znajomości 

Podstawowy (A) 

Umie wdrożyć podstawowe czynności, aby chronić swoje urządzenie 
(na przykład używać oprogramowania antywirusowego, stosować 
hasła). 

Nazwa 
kompetencji 
i jej opis 

4.2 Ochrona danych osobowych  
Rozumienie warunków świadczenia usług, aktywna ochrona danych 
osobowych, szanowanie danych osobowych innych osób, ochrona 
przed oszustwami, zagrożeniami i przemocą online. 

Poziom 
znajomości 

Podstawowy (A) 

Wie, że może dzielić się tylko pewnymi informacjami osobowymi 
(swoimi lub innych osób) w środowisku sieciowym. 

Nazwa 
kompetencji 
i jej opis 

4.3 Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami 
wynikającymi z korzystania z technologii informacyjno-
komunikacyjnych Unikanie zagrożeń zdrowia wynikających z 
korzystania z TIK – w wymiarze zdrowia zarówno fizycznego, jak i 
psychicznego. 

Poziom 
znajomości 

Podstawowy (A) 

Wie, jak unikać cyberprzemocy, wie, że nowe technologie mogą 
negatywnie wpłynąć na zdrowie, jeśli są używane niewłaściwie. 

Nazwa 
kompetencji 
i jej opis 

4.4 Ochrona środowiska  
Świadomość wpływu TIK na środowisko naturalne. 

Poziom 
znajomości 

Podstawowy (A) 

Stara się oszczędzać energię. 

Obszar ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Nazwa 
kompetencji 
i jej opis 

5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych  
Identyfikowanie problemów technicznych i ich rozwiązywanie (od 
drobnych problemów po złożone trudności). 

Podstawowy (A) 
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Poziom 
znajomości 

Umie poprosić o wsparcie techniczne, kiedy TIK nie działają zgodnie z 
oczekiwaniami albo kiedy korzysta z nowych programów, urządzeń lub 
aplikacji. 

Nazwa 
kompetencji 
i jej opis 

5.2 Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania 
problemów  
Ocena własnych potrzeb w zakresie zasobów, narzędzi i rozwoju 
kompetencji, umiejętność dopasowania potrzeb i możliwych 
rozwiązań, dostosowanie narzędzi do indywidualnych potrzeb, 
krytyczna ocena możliwych rozwiązań i narzędzi cyfrowych. 

Poziom 
znajomości 

Podstawowy (A) 

Umie korzystać z TIK przy rozwiązywaniu problemów w ograniczonym 
zakresie, umie wybrać narzędzia cyfrowe do wykonywania rutynowych 
zadań. 

Nazwa 
kompetencji 
i jej opis 

5.3 Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii  
Innowacyjne podejście do TIK, aktywne uczestniczenie we wspólnym 
tworzeniu nowych technologii i multimediów, wyrażanie siebie z 
wykorzystaniem mediów cyfrowych, tworzenie wiedzy i rozwiązywanie 
problemów przy wsparciu technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Poziom 
znajomości 

Podstawowy (A) 

Wie, że TIK mogą być twórczo używane, i umie je tak wykorzystywać w 
pewnym zakresie. 

Nazwa 
kompetencji 
i jej opis 

5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych 
Rozumienie, które obszary własnych kompetencji wymagają 
rozwinięcia, wspieranie innych osób w rozwijaniu ich kompetencji, 
bycie na bieżąco z rozwojem technologii informacyjno-
komunikacyjnych. 

Poziom 
znajomości 

Podstawowy (A) 

Ma podstawową wiedzę, ale zdaje sobie sprawę z moich ograniczeń w 
zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

 
 

3. Termin wykonania zamówienia. 

Planowany termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2019r.  

4. Miejsce wykonania zamówienia 

Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia, odpowiednio: jego poszczególnych części, jest 
siedziba Zamawiającego. 

5. Podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania. 

5.1. Wykonawca nie może posiadać zaległości w uiszczaniu należności wobec Zakładu 
Ubezpieczeń społecznych oraz Urzędu Skarbowego. 

5.2. Z możliwości ubiegania się o zamówienie wyklucza się wykonawców powiązanych  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: 

➢ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
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➢ posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

➢ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta, pełnomocnika; 

➢ 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. 

6. Dokumenty wymagane od wykonawców celem wykazania braku podstaw do 
wykluczenia z postepowania 

6.1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

6.2. Aktualny (nie starszy niż 3 m-c) wypis z KRS lub CEIDG lub inny dokument 
zaświadczający, że osoba podpisująca ofertę jest uprawniona do reprezentacji 
wykonawcy oraz, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - nie 
dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. 

6.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie 
przesłanek określonych w pkt. 5.2. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do 
dokumentacji. 

6.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2, składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, że: osoba podpisująca ofertę jest uprawniona do 
reprezentacji wykonawcy oraz, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. Terminy wystawienia stosuje się odpowiednio. 

6.5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie 
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z 
właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub 
poświadczona przez wykonawcę kopia).  

6.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez wykonawcę.  

Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z 
oryginałem, czytelnie podpisane, ze wskazaniem funkcji oraz opatrzone aktualną datą. 
Poświadczenia za zgodność dokonuje osoba upoważniona, która podpisuje ofertę.  
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości.  
 

7. Umowa i warunki wprowadzenia zmian do jej treści 
Zamawiający zawrze z wykonawcą, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą 
umowę o zamówienie. Zamawiający nie przewiduje udziału wykonawcy w sporządzeniu 
treści umowy.  
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Zamawiający na obecnym etapie tj. publikacji zapytania ofertowego w ramach zasady 
konkurencyjności nie przewiduje publikacji treści (wzoru) umowy o zamówienie, bowiem 
nie wymagana tego zasada konkurencyjności, na podstawie której niniejsza procedura 
udzielenia zamówienia jest prowadzona. 
Treść Umowy zostanie przedstawiona wyłącznie wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. 
Zamawiający przewiduje następujące możliwości wprowadzenia istotnych zmian do umowy 
o zamówienie w toku wykonywania jej przedmiotu: 

Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących przypadkach:  

a) opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego,  

b) opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych różnymi zdarzeniami losowymi w 
tym siły wyższej, których zaistnienie nie można przypisać Wykonawcy,  

c) wystąpi konieczność zmiany terminów określonych w szczególności w dokumentacji, 
spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie i która 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

d) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia w 
przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany była spowodowana 
obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną 
wersją.  

8. Wyjaśnienie treści dokumentacji zamówienia 

8.1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. postępowania Zamawiający przekaże bez 
ujawnienia źródła zapytania na stronie internetowej, na której udostępnił 
dokumentację. 

8.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do 
składania ofert zmienić treść niniejszej dokumentacji. Dokonaną zmianę Zamawiający 
przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom na stronie internetowej na której 
zamieścił ogłoszenie.  

8.3. Jeżeli w wyniku zmiany o której mowa w pkt 7.3, nieprowadzącej do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz poinformuje o tym 
wykonawców na stronie internetowej na której zamieszczona jest niniejsza 
dokumentacja.  

 

9. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

9.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wzór formularza oferty stanowi 
Załącznik Nr 1 do dokumentacji.  

9.2. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji. 

9.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

9.4. Oferta może być napisana odręcznie czytelnym pismem, pismem maszynowym lub 
wydrukowana na komputerze oraz musi zostać podpisana przez osobę/y 
upoważnioną/e na podstawie odrębnych przepisów, do składania oświadczeń woli – 
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. W przypadku gdy dokumenty podpisywane 
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są przez osobę reprezentującą Wykonawcę inną niż wskazana w dokumencie 
rejestrowym, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania 
Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być 
przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej kopii.  

9.5. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane, we właściwej kolejności i 
zabezpieczone przed dekompletacją.  

9.6. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 
przez osobę/y podpisującą/ e ofertę.  

9.7. Oferta musi zawierać:  

- Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej dokumentacji;  

- Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6 dokumentacji;  

9.8. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część niniejszej 
dokumentacji. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez 
Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać treści formularzy 
opracowanych przez Zamawiającego. Oferta Wykonawcy nieodpowiadająca treści 
formularzy będących załącznikami do dokumentacji, podlegać będzie odrzuceniu.  

9.9. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie 
pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.  

9.10. Oferta powinna być umieszczona w trwale zamkniętej kopercie (opakowaniu) z 
umieszczonym na nim dokładnym oznaczeniem Wykonawcy oraz adresem 
Zamawiającego wraz z dopiskiem:  

„Zapytanie ofertowe nr 4/KKPO/2017.  

Nie otwierać do dnia 18 października 2017 r.” 

9.11. Miejsce i sposób złożenia oferty (1 z 2 możliwych sposobów): 

9.11.1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego  

ATForum Damian Dmuchowski 

Ul. Rudzka 14 

44-200 Rybnik 

W godzinach od 8:30 do 16:30 

9.11.2. Pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego: 

ATForum Damian Dmuchowski 

Ul. Rudzka 14 

44-200 Rybnik 

9.12. Termin składania ofert: do dnia 17 października 2017r. Decyduje data wpływu oferty 
do Zamawiającego. 

Składanie ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
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Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

Informacja o ofertach wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Informacja o opcjach 

Zamawiający nie dopuszcza opcji. 

10.  Opis sposobu obliczenia ceny. 

10.1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu oferty 
stanowiącym załącznik nr 1 do dokumentacji. Wykonawca w ofercie powinien określić 
również cenę za 1szt podręcznika. Cena ta będzie stanowiła podstawę do rozliczeń z 
Wykonawcą w przypadku, gdy ilość osób ulegnie zmianie (zmniejszeniu).  

10.2. Cena oferty w Formularzu oferty przetargowej stanowiącym załącznik nr 1 do 
dokumentacji posiada charakter ryczałtowy, a więc zawiera wszystkie koszty związane 
z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat 
i podatków (w tym podatek VAT – dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku 
VAT).  

10.3. Ceną oferty jest cena (z naliczonym podatkiem VAT, wg stawki podstawowej 
obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ukazania się ogłoszenia 
w bazie konkurencyjności) wymieniona w Formularzu oferty. Cenę taką Zamawiający 
przyjmie na potrzeby oceny i porównywania ofert.  

10.4. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. Zamawiający wyklucza 
rozliczenia w walutach obcych.  

10.5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen.  

10.6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z 
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.  

11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

11.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 
Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria: 

 Wartość punktowa wagi w % 

Cena brutto 100 

 

11.2. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna 
punktacja wynosi 100 punktów (wartość punktowa oferty x wartość punktowa wagi), 
w następujący sposób: 

11.3. Cena brutto: 

Ocenie podlega cena całkowita (w złotych brutto) wynikająca z sumowania wszystkich 
pozycji formularza cenowego. Jeżeli złożono ofertę, o czym wykonawca powiadomi 
Zamawiającego, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
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dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od 1 do 5 w następujący 
sposób: 

- oferta z najniższą ceną otrzymuje 5 punktów, 

- pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:  

(X÷Y) × 5 

gdzie: 

X = najniższa cena 

Y = cena ocenianej oferty. 

 

12. Wybór najkorzystniejszej oferty i zamknięcie postępowania. 
12.1. O wyniku postępowania wykonawcy, którzy złożyli oferty, zostaną powiadomieni pocztą 

elektroniczną. Jednocześnie Zamawiający opublikuje informację o wybranym 
wykonawcy, któremu udzielono zamówienia na stronach internetowych, na których 
upublicznione zostało ogłoszenie o zamówieniu. 

12.2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, pocztą elektroniczną. 

12.3. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wykonawcę, który złożył ofertę 
najkorzystniejszą lub uchylania się przez tego wykonawcę od jej zawarcia, Zamawiający 
ma prawo zaprosić do podpisania umowy kolejnego z wykonawców, który złożył drugą 
w kolejności najwyżej ocenioną ofertę, a w przypadku gdyby on również nie wyraził 
zgody na zawarcie umowy kolejnego z Wykonawców z najwyżej ocenioną ofertą. 

 

13. Sprawdzanie informacji/ danych zawartych w ofertach. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny przedstawionych przez 
Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych  i informacji.  

Podstawy do odrzucenia oferty 

Oferta będzie podlegała odrzuceniu, jeżeli: 

- ostanie złożona po upływie wyznaczonego terminu,  

- nie odpowiada obowiązującym przepisom prawa, 

- treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, w tym nie będzie spełniać 
wymogów określonych w zapytaniu ofertowym. 

14. Dodatkowe warunki. 

Zamawiający informuje, iż w umowie znajdą się zapisy: 

 a) Przewidujące karę umowną w wysokości do 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – 
w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami 
umowy oraz bez zachowania należytej staranności (przy czym wysokość kary będzie 
stopniowalna w zależności od poziomu realizacji wskaźników); 
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b) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.   

Zastrzeżenia 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
- poprawienia oczywistych omyłek pisemnych, rachunkowych oraz innych omyłek (w tym 
prowadzących do zmiany oferty, za pisemną zgodą wykonawcy uzyskaną w wyznaczonym 
terminie), 
- wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty lub jej uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, jeżeli ta budzi wątpliwości, 
- odwołania postępowania, zamknięcia go w całości lub w części w każdym czasie bez 
podania przyczyny, 
- zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej. 
W przypadku odwołaniu lub zamknięcia postępowania wykonawcom nie przysługują 
roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu 
Zamawiający nie przewiduje postępowania odwoławczego od decyzji Zamawiającego  
podjętych w trakcie postępowania 

 
 
 
Załączniki do Dokumentacji. 

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy Wykonawcy. 

Załącznik nr 2. Wzór Oświadczenia o braku przesłanek wykluczenia. 


