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Załącznik nr 2 

Barlickiego 15 Projekt "Euro projekt - euro szansa" 

9 3 2 0 v z ^ P ° ^ ' n a n s o w a n y z e lodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY ** # ** 

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu „Euro projekt - euro 
szansa", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W związku z realizacją projektu pn: „Euro projekt - euro szansa", współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic 
w jakości usług edukacyjnych) Beneficjent Projektu tj. Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 
Żychlin/Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie, ul. Łukasińskiego 21, 99-320 Żychlin, składa jako 
Zamawiający zapytanie cenowe na: dostawę fabrycznie nowych towarów/usługi określoną/e 
według poniższej specyfikacji: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja systemu spełniającego funkcję cyfrowego 
repozytorium edukacji mobilnej (Kod CPV: 48800000-6 Systemy i serwery informacyjne): 

System musi składać się z następujących elementów: 
1) system informatyczny wraz z oprogramowaniem i licencjami - umożliwiający 

zarządzenia elementami systemu. Pozwalający na gromadzenie materiałów, 
współdzielenie zasobów edukacyjnych, rozliczanie wykonywanych prac 
i monitorowanie poprawnego funkcjonowania całej platformy - dla min. 137 
użytkowników, 

2) wielozadaniowa baza programowo-sprzętowa - urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe 
z funkcjami kopiowania, skanowania i drukowania, wyposażone w fabryczny panel 
kontrolny w postaci pełnowymiarowego dotykowego wyświetlacza WVGA, który będzie 
stanowił interfejs komunikacyjny do obsługi systemu przez użytkownika. - 1 sztuka, 

3) centrum rejestracji użytkowników - służące do rejestrowania użytkowników platformy 
i umożliwiający uzupełnianie kont użytkowników wraz z ich identyfikacją - 1 sztuka, 

4) terminal programowy z możliwością autoryzacji użytkowników - 1 sztuka, 
5) router wraz z oprogramowaniem - 1 sztuka, 
6) obudowa zabezpieczająca - 1 sztuka 
7) zestaw monitoringu bezpieczeństwa z kamerami i rejestratorem - lsztuka, 
8) system komunikacji wizualnej - 1 sztuka, 
9) U P S - 2 sztuki, 

ZAPYTANIE CENOWE Nr 1/2014 
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10) serwer - z zainstalowanym oprogramowaniem zarządzającym pracą systemu 
i oprogramowaniem monitorującym stan techniczny urządzeń wchodzących w skład 
rozwiązania - 1 sztuka. 

1) System informatyczny spełniający funkcję cyfrowego repozytorium edukacji mobilnej 
musi posiadać następujące funkcjonalności: 

• System musi działać w architekturze klient-serwer. Wszelkie dane muszą być przechowywane 
na zabezpieczonym serwerze. Komunikacja pomiędzy elementami systemu musi być 
szyfrowana. System musi posiadać możliwość późniejszej rozbudowy. 

• Identyfikacja użytkownika w systemie musi odbywać się za pomocą zdefiniowanego kodu PIN 
oraz opcjonalnie w przyszłości ma być możliwość współpracy z kartami identyfikacyjnymi. 

• Aplikacja serwerowa systemu musi przechowywać takie dane jak: 
o dane o użytkownikach, 
o informacje o dokonanych wpłatach tj.: czas i miejsce, wartość, informacje 

o użytkowniku, 
o informacje o wykonanych zadaniach: 
o rodzaj zadania: wydruk, kopia, skan, 
o czas i miejsce, 
o parametry: liczba stron, mono/kolor, simplex/duplex, A4/A3, 
o wartość, 
o status wykonania zadania: ukończono poprawnie, błąd (w przypadku awarii urządzenia), 
o informacje o użytkowniku, 
o dokumenty dodane przez użytkownika do kolejki wydruków, 
o dokumenty dodane do katalogu zasobów publicznych. 

• Dla każdego zarejestrowanego użytkownika ma być dostępna kolejka wydruków, w której są 
przechowywane wszystkie oczekujące dokumenty dodane przez użytkownika. Kolejka 
wydruków ma umożliwić określenie następujących parametrów: 

o maksymalna liczba dokumentów na pojedynczego użytkownika, 
o rozmiar pojedynczego dokumentu, 
o sumaryczny rozmiar dokumentów w kolejce pojedynczego użytkownika. 

• System musi umożliwiać zdefiniowanie czasu automatycznego usuwania dokumentów 
z kolejki wydruków. 

• System musi udostępniać mechanizm do zarządzania zasobami dostępnymi dla szerszego grona 
odbiorców. Nauczyciele muszą mieć możliwość dodania dokumentu do wyznaczonego dla niego 
katalogu w drzewiastej strukturze, z którego uczniowie mogą przekazywać dokumenty do 
swojej kolejki wydruków. 

• Dokumenty z zasobów publicznych nie mogą być pobierane przez użytkownika a jedynie 
drukowane. Użytkownik musi posiadać możliwość podglądania udostępnianego 
w katalogu zasobów publicznych dokumentu na ekranie komputera (w celu zidentyfikowania 
dokumentu, wybrania stron do druku itp.). Użytkownik musi mieć możliwość wyboru 
parametrów, z jakimi dokument zostanie wydrukowany (zakres stron, ilość kopii, 
simpleks/dupleks, mono/kolor, A4/A3, składkowanie). Wybór parametrów druku musi mieć 
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wpływ na koszt drukowanego dokumentu, a użytkownik musi być o tym koszcie poinformowany 
jeszcze przed dodaniem dokumentu do swojej kolejki wydruków. 

• Urządzenia wchodzące w skład systemu muszą być cały czas monitorowane, a informacje na ich 
temat nieustannie rejestrowane na serwerze. Zbierane i przechowywane mają być takie 
informacje jak: 
• dla urządzenia wielofunkcyjnego: 

- stan urządzenia, 
- stan tonera/tonerów, 
- stan podajników na papier, 
- liczniki urządzenia, 
- stany awaryjne: brak papieru, brak tonera, otwarta pokrywa, zacięcie papieru, inne 
powodujące niezdolność do pracy. 

• dla centrum rejestracji użytkowników: 
- stan urządzenia, 
- informacje o użyciu urządzenia - osoba korzystająca, 

• dla terminali będących interfejsem użytkownika do obsługi urządzeń wielofunkcyjnych: 
- stan urządzenia, 
- informacje o użyciu urządzenia - osoba korzystająca, 

• dla innych urządzeń wchodzących w skład systemu jak komputery, routery itp.: 
- stan urządzenia. 

• System musi informować wyznaczone osoby o stanach awaryjnych urządzeń wchodzących 
w jego skład za pomocą wiadomości e-mail. Ponadto system musi umożliwiać wgląd w stan 
urządzeń oraz pozwalać na wyświetlenie historycznej listy zdarzeń. 

• System musi posiadać moduł raportujący i umożliwić definiowanie kosztów: 
o zadruku dla urządzenia wielofunkcyjnego w rozbiciu na mono i kolor, 
o papieru w rozbiciu na formaty A3 i A4, 
o skanów. 

• Koszty wydruku oraz kopii muszą być rozliczane indywidualnie dla każdej strony na podstawie 
analizy stopnia pokrycia strony tonerem czarnym i kolorowym. 

• System musi generować minimum następujące raporty: 
o obciążenie urządzeń drukująco-kopiujących w dowolnym wybranym okresie czasu, 
o raport ilościowy i kosztowy na użytkownika systemu w dowolnym wybranym okresie czasu, 
o raport wpłat na użytkownika w dowolnym wybranym okresie czasu, 

• System raportowania musi umożliwiać cykliczne wysyłanie wybranych raportów 
do wyznaczonych użytkowników za pomocą wiadomości e-mail. 

• System musi umożliwiać dostęp do interfejsu webowego, który pozwoli użytkownikowi m.in. 
na: 

• logowanie się do swojego konta poprzez użycie logina i hasła za pomocą szyfrowanego 
połączenia, 
o wygenerowanie nowego hasła oraz skorzystanie z mechanizmu zmiany hasła, 
o wyświetlenie informacji o saldzie, 
o wyświetlenie historii transakcji oraz wykonanych zadań, tj.: 

- rodzaj operacji, 
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- czas wykonania zadania, 
- kwota wykonanego zadania, 
- parametry zadania, 

o ustalenie i zmianę kodu PIN, 
o zmianę hasła użytkownika, 
o zmianę konta e-mail, 
o dodanie do kolejki wydruku pliku w formacie PDF, 
o dodanie do kolejki dokumentu z katalogu zasobów publicznych, 
o podgląd dokumentu dodanego do kolejki wydruku. 
o definiowanie oraz zmiana parametrów wydruku, tj.: 

- zakres stron, 
- ilość kopii, 
- typ -mono/kolor, 
- tryb -simpleks/dupleks, 
- format wydruku -A4/A3, 
- składkowanie (do 16 stron na arkusz), 

o informowanie o konkretnej cenie wydruku dokumentu (drukowanego z konkretnymi 
parametrami), 

o pobieranie zeskanowanego wcześniej dokumentu, 
o określanie i różnicowanie praw dostępu do danych publikowanych w katalogu zasobów 

publicznych (dla osób posiadających możliwość umieszczania danych), 
• Interfejs webowy ma być dostępny w minimum trzech wersjach językowych -polskiej, 

niemieckiej i angielskiej. Możliwe musi być także dodanie innych wersji językowych. 

• W ramach zakupu systemu Wykonawca zapewni wdrożenie systemu. Wdrożenie systemu 
dotyczy wszystkich elementów platformy edukacyjnej i obejmuje konfiguracje: 
- serwera wraz z aplikacją serwerowa, 
- mechanizmów serwera i mechanizmów autentykacji, 
- ustawień synchronizacji z domeną, 
- routera z oprogramowaniem, 
- interfejsu użytkowników -webowy do zarządzanie kontami przy użyciu dowolnej stacji 
roboczej oraz na urządzeniu wielofunkcyjnym, 
- systemu bazodanowego użytkowników, zintegrowanego ze szkolną bazą uczniów, 
- urządzenia wielofunkcyjnego wraz z systemem identyfikacji i aplikacją typu JAVA lub 
równoważny stanowiącą terminal programowy użytkownika, 
- centrum rejestracji użytkowników wraz z konfiguracją aplikacji terminalowej użytkownika, 
- wdrożenie systemu obejmuje także kompleksowe przeszkolenie użytkowników systemu. 

Wraz z dostawą systemu spełniającego funkcję cyfrowego repozytorium edukacji mobilnej 
należy dostarczyć licencje na oprogramowanie dla 137 użytkowników systemu. 
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2) Wielozadaniowa baza programowo-sprzętowa -1 szt. 

Musi spełniać następujące minimalne wymagania: 

Lp. 
Nazwa 
parametru 

Wymagana wielkość parametru 

1. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe 

1.1. Ogólne Czas nagrzewania: do 20 sekund, 
Prędkość wykonania pierwszej kopii: 
- pełnokolorowa : do 8 sekund, 
- mono: do 6 sekund, 
Prędkość wydruku: minimum 20 stron A4 mono/kolor na minutę, 
Pamięć nie mniejsza niż: 1,5 GB, 
Dysk twardy nie mniejszy niż: 250 GB, 
Wymiary (szer. x gł. x wys.) nie więcej niż: 590 x 690 x 800 mm, 
Waga nie więcej niż: 85 kg, 
Źródło zasilania: 220-240 V, 50/60 Hz. 

1.2. Kopiarka Proces kopiowania: System suchego transferu 
elektrostatycznego, 
Kopiowanie wielokrotne: do 999 kopii, 
Rozdzielczość nie mniejsza niż: 600 dpi, 
Zoom: 25 - 400% (w 1% krokach). 

1.3. Drukarka Język drukarki: PCL5c, PCL6 (lub równoważny), bezpośredni 
wydruk PDF, 
Rozdzielczość drukowania: nie mniej niż 1200 dpi x 1200dpi, 
Interfejsy minimum: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 base-TX, 
Protokół sieciowy: IP v4, IP v6, 
Środowiska Windows®: Vista/7/Server 2003/ Server 
2003R2/Server2008/Server 2008R2/ Server 2012, 
Systemy operacyjne Mac OS: Macintosh OS X Native vl0.5 bądź 
nowszy lub równoważne, 
Środowiska UNIX: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, 
RedHat® Linux, IBM® AIX lub równoważne. 

1.4. Skaner Prędkość skanowania: nie mniej niż 54 obrazy A4 na minutę, 
Rozdzielczość nie mniej niż: 600 dpi, 
Rozmiar oryginału: A3, A4, A5, B4, B5, 
Sterowniki standardowe: Sieciowy TWAIN, 
Skanowanie do: e-mail: SMT, POP, IMAP4, 
Skanowanie do folderu: SMB, FTP, NCP. 



KAPITAŁ LUDZKI 
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI 

FUNDUSZ SPOŁECZNY 

Projekt "Euro projekt - euro szansa" 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

1.5. Obsługiwany 
papier 

Rozmiar papieru: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 
Pojemność wejściowa papieru: nie mniej niż 1100 arkuszy, 
Taca ręczna: nie mniej niż 100 arkuszy, 
Gramatura papieru minimalnie: 52 - 300 g/m3. 

1.6. Zużycie energii Pobór mocy: maksymalnie 1 500 W, 
Tryb gotowości: maksymalnie 250W, 
Tryb uśpienia: maksymalnie 1 W. 

1.7. Certyfikaty Znak CE 

1.8 Zabezpieczenie Zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp do kaset na papier oraz 
tonerów przez niepowołane osoby. 

1.9. Wsparcie 
techniczne 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień dla drukarki 
na dedykowanej stronie internetowej producenta. 

3) Centrum rejestracji użytkowników - 1 szt. 

Centrum rejestracji użytkowników musi umożliwiać rejestrowanie nowych użytkowników systemu. 
Ponadto Centrum rejestracji musi spełniać następujące wymagania: 
• Musi być zabezpieczone za pomocą szyfrowanych połączeń. 
• Musi podawać użytkownikowi informację o aktualnym stanie konta. 
• Musi posiadać następujące elementy: 

o autoryzację użytkownika kodami PIN lub opcjonalnie w przyszłości z kartami 
identyfikacyjnymi, 

o dotykowy, kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazujący informacje na temat 
użytkownika (nazwa użytkownika i stan jego konta w systemie), 

• Rozmieszczenie elementów służących do autoryzacji powinno być zgodne z zasadami 
ergonomii. Obsługa centrum rejestracji użytkowników musi być możliwa dla osób 
niepełnosprawnych. 

4) Terminal programowy z możliwością autoryzacji użytkowników - 1 szt. 

Terminal programowy z możliwością autoryzacji użytkownika musi umożliwiać użytkownikowi: 
o autoryzację i odblokowywanie urządzenia wielofunkcyjnego oraz wykonywanie na nim prac, 
o wydrukowanie wcześniej dodanego dokumentu do kolejki wydruków, przy czym przed 

wydrukowaniem użytkownik musi mieć możliwość podglądu widoku drukowanego 
dokumentu na ekranie dotykowym urządzenia, 

o wykonania kopii dokumentu wraz ze zdefiniowaniem opcji kopiowania tj: 
- ilość kopii, 
-jednostronnie/ dwustronnie 
- mono/kolor, 
- A4/A3, 
- składkowanie (do 16 stron na arkusz), 

o wykonanie skanu dokumentu wraz ze zdefiniowaniem opcji skanowania, tj: 
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- mono/kolor, 
- jednostronnie /dwustronnie, 

o skanowane dokumenty muszą być wysyłane na serwer w postaci plików PDF lub 
spakowanych JPG (do wyboru), a dostęp do nich musi być możliwy z poziomu interfejsu 
webowego użytkownika, 

o zadania wydruku dokumentu z kolejki, skanowania oraz kopiowania muszą być realizowane 
bezpośrednio z panelu dotykowego urządzenia drukująco-kopiująco-skanującego, 

o użytkownik musi posiadać możliwość sprawdzenia stanu swojego konta finansowego z 
poziomu panelu dotykowego urządzenia, (dzięki czemu może sprawdzić, czy stać go na 
realizację wydruków znajdujących się w kolejce). 

5) Router wraz z oprogramowaniem - 1 szt. 

Router musi spełniać następujące minimalne wymagania: 

o Interfejs WAN 

o Interfejs LAN 
o Porty pozostałe 

lx 10/100/lOOOBaseT (RJ45) 

4x 10/100/1000BaseT (RJ45) 
USB 2.0 

o Diody sygnalizacyjne 
o Obsługa sieci 

bezprzewodowej 
o Przepustowość 

o Antena 
o Gniazda antenowe 

Zasilanie, WAN, WLAN, 4x LAN 
TAK 

IEEE 802.11b -HMbps 2.4GHz, IEEE 802.11g -54Mbps 
2.4GHz, IEEE 802.11n -300Mbps 2.4GHz 
3x 3 dBi, Dipolowa, Zewnętrzna 
3x RP-SMA 

6) Obudowa zabezpieczająca - 1 szt. 

Obudowa zabezpieczająca musi spełniać następujące wymagania: 
1. Przeznaczenie Ochrona urządzenia wielofunkcyjnego przed kradzieżą, 

zniszczeniem i obsługą serwisową przez osoby niepowołane oraz 
jako element nośny do umieszczenia zestawu monitoringu 
bezpieczeństwa, systemu komunikacji wizualnej, instalacji 
strukturalnej (router, UPS, okablowanie, zasilacze), instalacji 
zasilającej. 

2. Typ konstrukcji Przestrzenna konstrukcja stalowa w większości spawana 
z niektórymi elementami łączonymi śrubowo. 
Konstrukcja nie może zaburzać torów wentylacji (chłodzenia) 
maszyny przewidzianej przez producenta. 
Drzwi dostępowe do kaset z papierem i tonerami, klap 
rewizyjnych urządzenia i szafki bocznej zamykane zamkiem 
patentowym z indywidualnym kluczem. 
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Wymaga się, aby po otwarciu drzwi dostępowych uzyskać łatwy 
dostęp do wymiany tonerów i papieru. 
Całość malowana proszkowe 

3. Gabaryty wysokość do 2500 mm 
głębokość do 1200 mm 
szerokość do 1500 mm 

7) Zestaw monitoringu bezpieczeństwa wraz z kamerami i rejestratorem - 1 komplet 

Zestaw monitoringu składać się ma z dwóch kamer oraz rejestratora. 

Kamera musi spełniać następujące minimalne wymagania: 
o typ przetwornika obrazu: CCD 
o promiennik IR (zasięg min. 15m) 
o minimalna czułość: 0 LUX 
o min rozdzielczość: 620 TVL 
o automatyczna elektroniczna migawka PAL: l/50s -l/100000s 
o obudowa metalowa, odporna na uderzenia 
o kąt widzenia min. 80° 

Rejestrator musi spełniać następujące minimalne wymagania: 
o ilość kanałów wideo: 4 
o maks. Rozdzielczość wyświetlania obrazu: 1080p 
o funkcja Pentaplex 
o kompresja wideo: H.264 
o wyjścia wideo: HDMI, VGA, BNC 
o detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu 
o opcje archiwizacji: USB, LAN 
o czas archiwizacji materiału wideo: min. 10 dni 
o wbudowany webserver 

8) System komunikacji wizualnej - 1 komplet 
System komunikacji wizualnej musi składać się z monitora LCD o przekątnej min. 21 cali oraz 
komputera umożliwiającego wyświetlanie filmów instruktarzowych, reklamowych w typowych 
formatach np. AVI, MPEG, WMV. 
W momencie zalogowania się użytkownika przy urządzeniu na ekranie LCD automatycznie pojawiać 
się ma instrukcja obsługi urządzenia. Jeżeli użytkownik nie jest zalogowany wyświetlane są 
pozostałe informacje wizualne. 

9) UPS-1 szt. 

UPS musi spełniać następujące minimalne wymagania: 
o moc skuteczna: 450W 
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o moc pozorna: 700W 
o nominalne napięcie wejściowe: 230V 
o napięcie wyjściowe: 230V 
o czas przełączenia: 5 ms 
o sygnalizacja pracy: diody 
o Ilość gniazd wyjściowych: min. 4 szt. 
o Spełniane normy i certyfikaty: znak CE 

10) Serwer - 1 szt. 

Serwer musi spełniać następujące minimalne wymagania: 
o min. ilość rdzeni procesora: 2 
o min. częstotliwość taktowania procesora: 3 GHz 
o min. ilość pamięci RAM: 8 GB 
o min. częstotliwość taktowania pamięci RAM: 1333MHz 
o dysk twardy: 2 x 1TB 
o karta graficzna: zintegrowana 
o Karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s 
o interfejs SATA: lx SATA II, 4x SATA III 
o RAID: 0,1, 5, 10 

11) Pakiet wydruku materiałów edukacyjnych z repozytorium dla 137 osób 

max. 10 zł/osobę/miesiąc realizacji projektu. 

Pod pojęciem „fabrycznie nowe" Zamawiający rozumie produkty wykonane 
z nowych elementów, wcześniej nieużywanych, nieregenerowanych ani nieprefabrykowanych, bez 
śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z oznaczonym logo, symbolem 
produktu i terminem przydatności do użytku. 

Opis sposobu przygotowywania ofert: 

Oferta składana przez Wykonawcę powinna zostać opakowana w kopertę w taki sposób, aby nie 
można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert. Koperta z ofertą powinna być 
oznaczona identyfikatorem w postaci pieczęci firmy (Wykonawcy). Oferta powinna być 
zaadresowana na kopercie do Zamawiającego na adres: Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie, ul. 
Łukasińskiego 21, 99-320 Żychlin i opatrzona dopiskiem: 

"Euro projekt - euro szansa" - repozytorium edukacji mobilnej 

Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
w obrocie prawnym, a w przypadku oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców lub 
przez osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo. 
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Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

Oferty należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie adres: 
99-320 Żychlin, ul. Łukasińskiego 21, sekretariat w terminie do dnia 14 stycznia 2015 r. roku 
do godz. 14.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Projektu tj. w Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie 
adres: 99-320 Żychlin, ul. Łukasińskiego 21, pokój nr 9 w dniu 15 stycznia 2015 roku 

Otwarcia ofert dokonuje kolegialnie Zespół Projektowy. 

Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert będzie poprzedzone policzeniem otrzymanych ofert. 
Następnie zostanie zbadana nienaruszalność oraz prawidłowość oznaczenia kopert. Podczas 
otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców. Z otwarcia ofert sporządza się 
protokół. 

Opis sposobu obliczenia ceny. 

Wykonawca obliczy łączną cenę brutto na całość zamówienia. Wykonawca uwzględniając wszystkie 
wymogi, o których mowa w niniejszej specyfikacji, powinien w łącznej cenie brutto oferty ująć 
wszelkie podatki i opłaty oraz inne koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia. 
Składające się na łączną cenę brutto ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę 
w ofercie nie ulegną zmianie w toku realizacji (wykonywania) przedmiotu zamówienia i nie będą 
podlegały waloryzacji z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

Łączna cena brutto za wykonanie zamówienia powinna być wyrażona liczbowo w PLN i słownie oraz 
podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Każdy z Wykonawców może zaproponować 
tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 

Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena. 
Cena - znaczenie 100 pkt. 
Opis sposobu oceny ofert: 
Oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą łączną ceną brutto otrzyma maksymalną ilość 
punktów (100 pkt) i zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, a pozostałe oferty niepodlegające 
odrzuceniu otrzymają punkty obliczone według wzoru: 
C n/C of.b. x 100 pkt = ilość punktów 
Cn - najniższa łączna cena brutto oferty spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu 
złożonych na realizację zamówienia, 
C of.b. - łączna cena brutto oferty badanej złożonej na realizację zamówienia, 
100 - maksymalna ilość punktów w kryterium cena za realizację zamówienia. 
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Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów otrzymanych od poszczególnych członków Zespołu 

Projektowego. 

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia 
umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Umowa wymaga, pod rygorem 
nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. 
Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego jest jawna i podlega udostępnieniu na 
zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

Termin wykonania zamówienia - 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

Do zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, art. 4 pkt 8 tejże ustawy. 

Z u p . BURMISTRZA 

Żychlin, dn. 29 stycznia 2014 r. 
Burmistrz Gminy/Dyrektor ZS Nr 1 

Projekt pn. *.Euro projekt-euro szansa 
współfiriapsowarw ze środków 
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu „Euro projekt - euro 
szansa", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie cenowe w ramach realizacji projektu „Euro projekt -
euro szansa", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oferuję wykonanie przedmiotu 
zamówienia na za cenę: 

Cena netto zł 

(słownie zł) 

Podatek VAT 

Cena brutto zł 
(słownie zł) 

Oświadczam, że: 

1. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu cenowym. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapytaniem cenowym, przyjmuję warunki w nim zawarte 
i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

3. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. 

dn. 


