ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/AKI/3L/2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej „zapytaniem”)
postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku
Dostawa dysków, pamięci RAM do serwera i monitora interaktywnego
w ramach projektu „Działania na rzecz dzieci do lat 3”.
Projekt realizowany w Osi Priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji”, Działanie 2.1 „Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich
dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego
i prywatnego”.
Opracowano zgodnie z dokumentem „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego, Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 r.”

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. ZAMAWIAJĄCY:
Akademia Kultury Informacyjnej Sp. z o.o.,
ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa
Tel. 22 506 57 90
NIP: 5252502229
2. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA:
a) Siedziba Zamawiającego,
b) Strona internetowa Zamawiającego: www.aki.edu.pl
3. RODO
3.1 Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po dniu 25 maja 2018 r.,
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane
osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe
ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty
oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych w
czasie realizacji zamówienia.
3.2 Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze. W związku z tym, Oferent przystępując do postępowania jest
obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających
dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej
osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i
dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Oferent złoży
stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze Formularza oferty – załącznik
nr 1 do Zapytania).

3.3 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający:
Akademia Kultury Informacyjnej Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 78, 03-301
Warszawa;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonym na zasadach
rozeznania rynku;
c) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z umową o
dofinansowanie w okresie przeprowadzenia postępowania, w okresie
realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania, w
okresie po zakończeniu realizacji umowy – przez okres, w którym
administrator będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora, które są związane z ww.
umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego;
d) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z tego dokumentu;
e) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
f) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych* ; − na podstawie art. 18
RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
g) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA OFERTOWEGO JEST:
a) rozszerzenie pamięci RAM o 128 GB (2 x 64GB) w dwóch modułach pamięci, dla
Serwera Dell PowerEdge R640 o kodzie serwisowym 7WMF643. Pamięci muszą
być w pełni kompatybilne z w/w serwerem, zgodne z zaleceniami producenta,
kompatybilne z aktualną konfiguracją sprzętową oraz ich serwisowanie musi
być zgodnie w całości z serwerem z warunkami gwarancji serwera /lub
równoważne.
Typ:

DRAM

Technologia:

DDR4 SDRAM

Rodzaj obudowy:

DIMM 288-pin

Szybkość:

2933 MHz (PC4-23400)

Sprawdzenie intgralności danych:
Charakterystyka:

ECC
Dual rank,rejestrowana

Architektura układów scalonych:

X4

Napięcie:

1.2 V

b) rozszerzenie pamięci masowej Serwera Dell PowerEdge R640 o kodzie
serwisowym 7WMF643. Pamięć masowa serwera ma zostać rozszerzona o 2 (lub
druga opcja - 4) dyski w technologii SSD o pojemności każdego dysku co
najmniej 960GB. Dyski muszą umożliwiać pracę w systemie Hot Plug. Dyski
muszą być w pełni kompatybilne z w/w serwerem, zgodne z zaleceniami
producenta, kompatybilne z aktualną konfiguracją sprzętową oraz ich
serwisowanie musi być w całości z serwerem zgodnie z warunkami gwarancji
serwera /lub równoważne.
Rodzaj urządzenia:
Pojemność:
Rodzaj obudowy:
Interfejs:
Cechy:
Wytrzymałość SSD:
Szybkość transmisji urządzenia:
Interfejsy:

Napęd stały - hot-swap
960 GB
2,5"
SATA 6Gb/s
Read-Intensive Endurance, emulacja 512 (512e)
876 TB
600 MBps (zewnętrzna)
1 x SATA 6 Gb/s

c) monitor interaktywny – parametry minimalne lub wyższe /lub równoważne
➢ Efektywna powierzchnia monitora (obszar interaktywny), na której można
dokonywać notatek, sterować pracą komputera 166 cm x 94 cm (przekątna 75
cali– 189 cm).
➢ Format monitora – 16:9.
➢ Waga – maksymalnie 64 kg.
➢ Jasność 400 cd/m2.
➢ Rozdzielczość matrycy 4K.
➢ Kontrast 1600:1.
➢ Kąt widzenia 178 stopni.
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Czas reakcji matrycy maksimum 8 ms.
Wyświetlacz LCD z podświetleniem LED.
Wbudowane głośniki 2 x 15W.
Funkcje monitora bez podłączania do komputera: przeglądarka internetowa,
tryb whiteboard wraz z współdzieleniem notatek w trybie rzeczywistym
(edycja notatek również przez podłączonych uczestników poprzez np.
smartfony lub komputery), wyświetlanie ekranu urządzenia przenośnego lub
komputera, odtwarzanie treści interaktywnych (możliwość wysyłania
wykonanych w programie komputerowym interaktywnych lekcji na monitor
poprzez sieć).
Technologia – dotykowa, IR.
Komunikacja monitora z komputerem za pomocą przewodu USB.
System mocowania VESA - uchwyt ścienny w zestawie
Gniazda podłączeniowe: VGA x 1, HDMI x3, USB 3.0 typ Bx3, USB 2.0 typ Bx1,
USB 3.0 typ Ax1, USB 2.0 typ Ax3, stereo audio miniJack x 1, RS232 x 1, HDMI
out x 1, stereo audio miniJack out x 1. Slot na komputer OPS.
Współpraca z HDCP 2.2
Pobór mocy do 120W w czasie pracy, nie więcej niż 1 W w trybie uśpienia.
Gwarancja producenta na monitor – 3 lata.
Obsługa monitora za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca.
W zastawie z monitorem dwa pisaki.
W zestawie półka mocowana do obudowy monitora lub przygotowane przez
producenta monitora miejsca do odłożenia pisaków.
Obsługa 20 jednoczesnych dotknięć umożliwia pracę kilku użytkowników
jednocześnie z materiałem interaktywnym na tablicy wykorzystując
dołączone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do pisania.
Realizacja funkcji myszy oraz gestów wielodotyku przy użyciu palca (palcy),
pisanie za pomocą pisaka dołączonego do monitora, ścieranie zapisków
dłonią. Wszystkie te funkcje dostępne bez konieczności przełączania trybów.
Rozpoznawanie gestów wielodotyku: dotknięcie obiektu w dwóch punktach i
obracanie punktów dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie
obiektu w dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku –
zwiększanie i zmniejszanie obiektu.
Wbudowany czujnik światła pozwalający automatycznie dostosować jasność
monitora do warunków panujących w sali.
Autoryzowany przez producenta monitora serwis w Polsce, certyfikowany
zgodnie z normą ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urządzeń
audiowizualnych.

Oprogramowanie interaktywne do monitora – parametry minimalne lub wyższe /lub
równoważne
Oprogramowanie do obsługi tablicy lub monitora interaktywnego (zwanych dalej
interaktywny wyświetlacz), które pozwala na przygotowanie treści lekcji, jej
wyświetlenie w czasie zajęć i archiwizację po ich zakończeniu. Wszystkie
wyspecyfikowane funkcje musi posiadać jedno oferowane oprogramowanie.
Wszystkie opisane poniżej funkcje muszą być realizowane bez konieczności

wychodzenia lub minimalizowania programu. Nie dopuszcza się realizacji funkcji
przez więcej niż jedno oprogramowanie.
Multitouch (wielodotyk) – parametry minimalne lub wyższe /lub równoważne
• Program musi obsługiwać, co najmniej dwadzieścia równoczesnych dotknięć,
kiedy jest używany z kompatybilnym interaktywnym wyświetlaczem
wielodotykowym.
• Aplikacja musi obsługiwać multituch (wielodotyk), gdy jest używany z
kompatybilnym interaktywnym wyświetlaczem wielodotykowym.
• Oprogramowanie musi obsługiwać gesty multitouch wykonywane przez
jednego lub wielu użytkowników jednocześnie przy kompatybilnym
interaktywnym wyświetlaczu wielodotykowym.
• Program musi wspierać co najmniej gesty:
o powiększanie i pomniejszanie obiektu poprzez zbliżanie i oddalanie
palców dotykających go,
o obracanie obiektu poprzez przesuwanie palców osiowo względem
siebie,
o przesuwanie palcem w lewo lub w prawo na pustym fragmencie strony
w celu przejścia do kolejnie lub poprzedniej strony,
o potrząśnięcie zaznaczonymi obiektami w celu ich zgrupowania lub
potrząśniecie obiektem zgrupowanym w celu jego rozgrupowania na
elementy składowe.
Tworzenie materiałów lekcyjnych – parametry minimalne lub wyższe /lub
równoważne
1. Program do interaktywnych wyświetlaczy musi pozwalać na przygotowanie i
prezentację treści lekcji lokalnie z dysku komputera. Nie dopuszczalne są
rozwiązania zdalne, chmurowe dostępne poprzez sieć Internet.
2. Program do interaktywnych wyświetlaczy musi zawierać kreator do tworzenia
ćwiczeń interaktywnych, który pozwala nauczycielom wybierać spośród
zestawów aktywności i szablonów graficznych, aby utworzyć zadania dla
uczniów w krótkim czasie. Kreator musi:
o zawierać co najmniej dwa różne aktywności dwa szablony graficzne, w
tym koniecznie sortowanie elementów i odwracane dwustronne karty z
tekstem i/lub obrazem,
o umożliwiać nauczycielom zapisanie treści danej aktywności ponownego
jej użycia w innej aktywności,
o pozwalać na wstawienie bezpośrednio do treści lekcji przygotowanych
w kreatorze aktywności, bez konieczności opuszczania aplikacji do
interaktywnych wyświetlaczy,
o umożliwiać nauczycielom korzystanie z losowego wyboru ucznia na
podstawie przygotowanej i zapisanej wcześniej listy uczniów danej
klasy,
o przygotowane ćwiczenia interaktywne mogą być rozwiązywane przez
uczniów na interaktywnym wyświetlaczu lub poprzez sieć Internet na
indywidualnych urządzeniach komputerowych każdego z uczniów.
3. Aplikacja do interaktywnych wyświetlaczy musi importować i eksportować pliki
PowerPoint® oraz Interactive Whiteboard / Common File Format (IWB / CFF).

4. Oprogramowanie do interaktywnych wyświetlaczy musi pozwalać na
wstawienie przez użytkowników tabel bezpośrednio do treści lekcji. Program
pozwala przekształcić odręcznie narysowane tabele na tabele, które są już
wstępnie sformatowane, na podstawie przekształcanego szkicu.
5. Aplikacja pozwala na grupowanie stron (treści pojedynczych tablic), tak aby
możliwe było utworzenie korelacji z konspektami zajęć i harmonogramami oraz
rozbicie materiału na segmenty w celu lepszej organizacji treści
programowych.
6. Program musi zawierać kartę właściwości, która pozwala z jednego miejsca
modyfikować style tekstu, animacje obiektów, efekty wypełnienia kształtów i
style linii.
7. Aplikacja musi zawierać zintegrowane dodatki, w tym wyświetlanie obrazów 3D
i narzędzia matematyczne bez dodatkowych opłat.
8. Program musi zawierać pełny edytor równań matematycznych obsługiwany
przy pomocy klawiatury oraz rozpoznający pismo odręczne konwertując je na
wyrażenia matematyczne.
9. Musi zawierać narzędzie do graficznego odwzorowania pojęć (concept
mapping).
Prowadzenie lekcji – parametry minimalne lub wyższe /lub równoważne
1. Program musi umożliwiać nauczycielowi prowadzenie i sterowanie treścią
lekcji za pomocą tabletu działającego pod jednym z systemów operacyjnych
Android lub iOS.
2. Aplikacja musi obsługiwać co najmniej dwie różne metody dotykowe, w celu
uzyskania dostępu do menu wywoływanego kliknięciem prawym przyciskiem
myszy, gdy program jest używany z kompatybilnym interaktywnym
wyświetlaczem.
3. Oprogramowanie musi umożliwić użytkownikom wstawianie przeglądarek
internetowych bezpośrednio do treści lekcji (wbudowana przeglądarka
internetowa). Przeglądarka internetowa wyświetla „żywą”, interaktywną
zawartość internetową bezpośrednio na stronie. Użytkownicy muszą móc
rysować i pisać po osadzonej zawartości strony internetowej oraz przeciągać i
upuszczać obrazy z wbudowanej przeglądarki internetowej na stronę.
4. Program musi zawierać narzędzie do nagrywania i przechowywania aktywności
na interaktywnym wyświetlaczu oraz dźwięku. Musi mieć możliwość nagrywania
całego ekranu, okna lub określonego obszaru. Musi być w stanie dodać do
nagrania znak wodny z znacznikiem czasu, informacją o dacie lub logo szkoły.
5. Musi umożliwić użytkownikom zresetowanie strony do ostatniego zapisanego
stanu.
6. Musi umożliwić użytkownikom wyczyszczenie całego cyfrowego tuszu ze strony.
7. Musi zawierać narzędzie do pisania pozostawiające ślad, który zostaje
wygładzony i wyrównany dla poprawy czytelności adnotacji.
8. Musi zawierać narzędzie do pisania, które pozwala na:
a. uruchamia efekt reflektora, po narysowaniu okręgu,
b. włącza lupę, po narysowaniu prostokąta,
c. pisane nim adnotacje blakną i znikają w ciągu kilku sekund.
9. Musi zawierać narzędzie umożliwiające użytkownikom wybranie do
wyświetlania określonej części wstawionego do treści lekcji obrazu.

10. Musi zawierać opcję automatycznego wypełnienia dowolnego rysowanego
ręcznie zamkniętego kształtu kolorem.
11. Musi zawierać narzędzie pisaka, który pozwala rysować kreską wyglądające jak
ślad kredki świecowej w dowolnym kolorze.
Zawartość lekcji– parametry minimalne lub wyższe /lub równoważne
1. Aplikacja musi umożliwiać automatyczny i bezpośredni dostęp do lokalnego
folderu sieciowego, w którym nauczyciele mogą przechowywać i modyfikować
wspólną zawartość edukacyjną.
2. Oprogramowanie musi zapewniać dostęp do gotowych zasobów do nauki w
społecznościowej witrynie internetowej.
3. Dla użytkowników programu musi być zapewniony dostęp do co najmniej 500
lekcji.
Elementy dodatkowe – parametry minimalne lub wyższe /lub równoważne
1. gwarantuje dostępność opisanych funkcji przez minimum rok od daty
dostarczenia programu/sprzętu
2. gwarancja na sprzet minimum 24 m-c
3. szkolenie z obsługi monitora
4. instalacja
5. podstawa jezdna do monitora sztuk 1
III. WARUNKI SKŁADANIA OFERT
1. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej jako oryginał
w języku polskim. Wzór oferty określony jest w załączniku nr 1 do Zapytania. Treść
oferty musi odpowiadać treści zapytania i musi być złożona na drukach zgodnych
ze wzorem.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawrzeć
umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie
przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
3. Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z postępowania
wykluczone zostają osoby, podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, tzn.:
a) Uczestniczą w spółce lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadają co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) Pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) Pozostają z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy 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.
4. Niedopuszczalne jest składanie ofert przez podmioty wpisujące się w definicję
personelu projektu, tj. osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w
ramach projektu na podstawie stosunku pracy, osoby samozatrudnione, tj. osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które są beneficjentem projektu i
jednocześnie stanowią personel tego projektu, osoby współpracujące w
rozumieniu art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.) oraz wolontariusze
wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817,
z późn. zm.), których łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich
projektów finansowych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych
z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów,
przekracza 276 godzin miesięcznie i obciążenie z tego wynikające wyklucza
możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych
danej osobie. Oferty podmiotów niespełniające powyższego wymogu zostaną
odrzucone.
5. Termin składania ofert upływa z dniem 03.09.2020 r.
6. Złożona oferta składa się z następujących dokumentów:
a) formularz ofertowy;
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU/WYKLUCZENIE
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy są zdolni do jego
realizacji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Podstawy wykluczenia
a) Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z postępowania
wykluczone zostają osoby, podmioty, które są powiązane osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
Oferenta, tzn.:
➢ Uczestniczą w spółce lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej,
➢ Posiadają co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie
wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych
programowych,
➢ Pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
➢ Pozostają z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem
procedury wyboru Oferenta 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
a) Oferenci, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub
nie wykażą braku podstaw do wykluczenia, podlegać będą wykluczeniu z
udziału w postępowaniu,
b) Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą, d) Zamawiający
wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą
(poświadczą nieprawdziwe informacje).
V. KRYTERIA OCENY
1. Wykonawca określi cenę oferty w PLN w formularzu oferty, którego wzór stanowi
załącznik nr 1. Cena będzie stanowiła sumę cen jednostkowych za:
a) 1 sztukę monitora interaktywnego
b) dyski serwerowe dedykowane:
➢ opcja zakupu nr 1 tj. sztuk 2
➢ opcja zakupu nr 2 tj. sztuk 4
c) 2 kości pamięci RAM dedykowanej do serwera
2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji
zamówienia.
3. Cena oferty i składniki cenotwórcze podane przez wykonawcę będą stałe przez
okres realizacji zamówienia i nie będą mogły podlegać zmianie).
4. Wykonawca określi cenę oferty z VAT w złotych polskich, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 5.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć i przekazać na
rachunek właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca
składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Rozliczenia między wykonawcą, a zamawiającym będą dokonywane w złotych
polskich.
7. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza,
tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe w ofercie i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych
poprawek, w następujący sposób:
a) w przypadku, gdy wykonawca poda cenę oferty, ceny jednostkowe, wartości
brutto z dokładnością większą niż do drugiego miejsca po przecinku lub

dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, to ten sposób wyliczenia ceny
zostanie uznany za oczywistą omyłkę rachunkową.
b) Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po
przecinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną
zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną
pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zostaną zaokrąglone do 1 grosza.
9. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium
najniżej ceny za realizację niniejszej usługi badawczej.
VI. TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Prosimy o złożenie oferty na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie do dnia 03.09.2020 r.
2. Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres 3latki@aki.edu.pl, w tytule
wiadomości wpisując: „Oferta nr 1/AKI/3l/2020 na dostawę dysków, RAM i
monitora interaktywnego w ramach projektu „Działania na rzecz dzieci do lat 3”
3. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
4. Kompletna oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.
VII. KOMUNIKACJA Z ZAMAWIAJĄCYM
1.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Oferentami
w kwestiach technicznych jest p. Tomasz Nikodem, t.nikodem@aki.edu.pl.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert
wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i
informacji.
2. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy
kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od
zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo
negocjacji z Oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek
takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych
kryteriów oceny.
3. Ostateczny wybór Oferentów, z którymi nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po
zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną
powyżej.
4. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.
5. Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o wyjaśnienie treści oferty lub
dokumentów wymaganych od Oferenta.
6. Dodatkowo informujemy, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do
przeprowadzenia innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz
projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, w tym w szczególności: umożliwienia Instytucji

Zarządzającej i innym upoważnionym przez Instytucję Zarządzającą instytucjom,
wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach projektu, w tym
dokumentów finansowych.
LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

