
 
 

Warszawa, dnia 14 października 2020 r. 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej 
ul. Słowackiego 52/54 
01-629 Warszawa 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro lub zamówienia wyłączonego  
ze stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych na podstawie jej przepisów 

szczególnych 
 

Nr sprawy: 42/20 
 

I. Zamawiający: 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, 
Nazwa komórki organizacyjnej: RW-2 Katedra Techniki Pożarniczej 
Adres ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa 
e-mail:rkamocka@sgsp.edu.pl, aszajewska@sgsp.edu.pl 

 
Prowadząc postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej  
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (bez podatków od towarów i usług)/ wyłączonego 
spod stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych na podstawie jej przepisów 
szczególnych, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę pn.: 
 

„Stanowiska dydaktyczne do mechaniki i hydromechaniki” 
 
II. Przedmiot zamówienia: 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 

 
III. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do dnia 15 grudnia 2020 r. 
 
IV. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy: 
 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić niżej opisane warunki: 
 

 W celu potwierdzenia uprawnienia do reprezentacji, Wykonawca winien załączyć do 
oferty najpóźniej przed realizacją zamówienia aktualny wydruk/odpis z właściwego 
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej RP (w formie 
skanu), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 



 
 

 W celu potwierdzenia, że oferowane produkty spełniają minimalne warunki określone 
w załączniku nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia”, Wykonawca zobowiązany jest 
załączyć do oferty specyfikacje techniczne oferowanych produktów, z których 
jednoznacznie będzie wynikać, że wszystkie warunki zostają spełnione. 

 
Warunki udziału w postępowaniu: 
 

 Nie stawia się żadnych szczególnych wymagań. 
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na zasadzie spełnia/nie spełnia na 
podstawie poniższych oświadczeń i dokumentów. 
 
W zapytaniu nie mogą brać udziału pracownicy Zamawiającego a także członkowie  
ich najbliższych rodzin w rozumieniu art. 17 ustawy – Prawo zamówień publicznych.  
 
V. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty: 

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych tj. Wykonawca 
może złożyć ofertę wyłącznie na wszystkie części zamówienia. 

2) Oferta  będzie oceniana przez Zamawiającego, wg wskazanych kryteriów wyboru oferty 
najkorzystniejszej. 

3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Składanie więcej niż jednej oferty 
spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 

4) Oferta winna być złożona najpóźniej do wyznaczonego terminu, tj. do dnia  
22 października 2020 r. do godz. 15.00 w postaci papierowej do Kancelarii Ogólnej na 
adres Uczelni 01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54 lub elektronicznej na adresy 
rkamocka@sgsp.edu.pl, aszajewska@sgsp.edu.pl i oznaczona w następujący sposób: 
 

Oferta na dostawę stanowisk dydaktycznych do mechaniki i hydromechaniki 
 

5) Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu na ich przesłanie; 
6) Oferty przesłane po wyznaczonym terminie (co wynikać będzie z daty wpłynięcia 

wiadomości na wskazany adres e-mail) nie będą rozpatrywane;   
7) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny; 
8) Oferta powinna zawierać cenę netto za poszczególne części wyszczególnione w 

przedmiocie zamówienia, łączną cenę brutto za sprzęt i dostawę, montaż i szkolenie z 
obsługi  w/w sprzętu oraz podatek VAT; 

9) Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem 
na język polski poświadczonym przez Wykonawcę; 

10) Oferta wraz z załącznikami i dokumentami sporządzonymi przez Wykonawcę winna 
być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku 
gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika  
z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, Wykonawca powinien załączyć  
do oferty skan oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii pełnomocnictwa.  
 



 
 

Uwaga: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana winien złożyć 
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 
 

VI. Sposób obliczenia ceny oferty. 
Cena ofertowa musi zostać podana przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem załączonego 
„Formularza ofertowego”. Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia, w tym 
koszty transportu do siedziby Zamawiającego, rozpakowanie i prezentacja prawidłowego 
działania, szkolenie z obsługi, ew. rabaty i podatek VAT. Cenę należy podać w złotych polskich 
z dokładnością do 1 grosza. 
 
VII. Termin złożenia oferty.  
Ofertę należy złożyć w terminie do 22.10.2020 r. do godziny 15.00  
 
VIII. Opis kryteriów oceny ofert. 
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie 
następujące kryteria: 

Nazwa kryterium Waga 

Cena oferty brutto (Co) 70 pkt. 

Oferowany czas gwarancji ( G) 30 pkt. 

 
a) Opis kryterium „cena oferty brutto” (Kryterium (Co)) 

Pod kryterium „cena oferty brutto” - rozumie się cena netto + należny podatek VAT. 
Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 
 
   cena oferty najtańszej 
    liczba punktów = -------------------------------------------------- x 70 (waga kryterium) 
   cena oferty badanej 
 
Maksymalnie można uzyskać 70 pkt. 
 

b) Opis kryterium „Okres gwarancji (G)” 
Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do długości okresu gwarancji na 
urządzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia oraz 
wykonany montaż, zaoferowanego przez Wykonawców zastrzegając, iż minimalny okres 
(termin) gwarancji wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia odbioru końcowego. Oferta z 
terminem gwarancji krótszym niż 24 miesiące zostanie odrzucona, jako niespełniająca 
wymagań zamawiającego. Punkty w kryterium naliczane będą w  następujący sposób: 
gwarancja za okres: 
24 miesięcy - 0 pkt. 
25 -  36 miesięcy – 20 pkt. 
36 miesięcy i dłużej - 30 pkt. 
 



 
 

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego  w Formularzu ofertowym 
(załącznik nr 2 do  zapytania ofertowego) W przypadku nie podania przez Wykonawcę 
okresu gwarancji, Zamawiający do oceny przyjmuje minimalny okres (termin) gwarancji tj. 24 
miesiące. Maksymalnie można uzyskać 30 pkt. 
 
W przypadku zaoferowania terminu wykonania zamówienia dłuższego niż wskazany przez 
Zamawiającego w punkcie III.  oferta zostanie odrzucona. 
 
Zamawiający przyznaje łącznie maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą ofertę 
zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy 
bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru: 
Suma punktów uzyskana przez ofertę = Co + G 
Co- cena – ilość punktów uzyskanych; 
G- okres gwarancji- ilość punktów uzyskanych; 
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która spełni wszystkie wymogi 
określone w  załączniku nr 1 oraz zdobędzie najwięcej punktów obliczonych na podstawie  
ww. wzoru. 
 
IX. Informacja o sposobie powiadomienia Wykonawców o wynikach prowadzonego 
postępowania. 
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie dokonaniu wyboru 
wszystkich Wykonawców - drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie. 
O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie 
wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną na adres mailowy podany  
w ofercie. 
 
X. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są: 
1) Renata Kamocka-Bronisz – tel. +48 600 391 255, +48 22 56 17 544; 
2) Anna Szajewska- tel. +48 603 273 509, +48 22 56 17 513. 
 
 
XI. Informacje dodatkowe. 
 
W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe 
Zamawiającego, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający może odstąpić  
od wyboru oferty w każdym czasie bez podania przyczyn lub zamknąć postępowanie  
o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
Załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia. 
2) Formularz ofertowy. 


