
 

„SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” nr projektu: RPWP.08.01.02-30-0011/19; 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. 

Poznań, 02.11.2020 

Zapytanie ofertowe numer 02/SP6 

„SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” nr projektu: 

RPWP.08.01.02-30-0011/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach WRPO 2014+ Oś 

Priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 

oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty 

konkursowe. 

1. Zamawiający: 

 

AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.,  

ul. Szamarzewskiego 17/3, 60-514 Poznań 

NIP 7831681271 

Regon 301906704 

 

2. Data publikacji: 02.11.2020 

3. Termin składania oferty: 16.11.2020 

4. Tryb udzielenia zamówienia 

Zamówienie udzielane jest w trybie rozeznania rynku i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. Niniejsze zapytanie ofert zostało upublicznione na stronie na stronie: 

https://progresfera.edu.pl/projekty/  

5. Specyfikacja zamówienia 

 

1) Tablica interaktywna 

a. Minimalne wymagania: 

i. Przekątna: 80” 

ii. Powierzchnia: ceramiczna, suchościeralna, magnetyczna 

iii. Rozdzielczość: 32767 x 32767 

iv. Obszar aktywny: 168 × 114,6 

v. Wyposażenie niezbędne do działania tablicy (okablowanie, uchwyty, projektor tablicowy) 

 

2) Kryteria wyboru oferty: cena 100 % 

3) Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: Zamawiający wymaga, aby każda oferta 

zawierała minimum następujące dokumenty: 

a. wypełniony przez Wykonawcę formularz cenowo – ofertowy – wg. załączonego wzoru nr 1 zapytania 

ofertowego, 

b. podpisane oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

4) Sposób obliczenia ceny ofertowej 

a. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym (załącznik nr 1), należy przedstawić cenę ofertową 

brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia 

https://progresfera.edu.pl/projekty/


 

„SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” nr projektu: RPWP.08.01.02-30-0011/19; 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. 

b. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

oraz słownie. 

c. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym koszty 

transportu. 

d. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

 

5) Miejsce i termin złożenia ofert:  

a. Ofertę cenową należy doręczyć osobiście, pocztą lub kurierem lub e-mailem na adres Zamawiającego - 

ul. Szamarzewskiego 17/3, 60-514 Poznań lub office@aiadoradztwo.pl  

b. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla pocztowego/nadania. 

Oferta powinna zostać doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zakup tablicy multimedialnej do 

projektu – Kształcimy dla przyszłości”. 

c. Oferty wysłane mailem muszą zostać podpisane i zeskanowane.  

d. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

e. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

6) Informacje o formalnościach: 

a. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, 

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

b. Zakupiona tablica multimedialna ma zostać dostarczona do Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie: 

Kolejowa 2, 62-510 Konin 

 

7) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów. 

a. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

b. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie zamówienia publicznego jest 

Agnieszka Kuca: agnieszka.kuca@aiadoradztwo.pl, 662 212 054 

 
8) Załączniki: 

a. Oferta wykonawcy 

b. Oświadczenie oferenta 
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