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Białystok, 27 grudnia 2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Dostawa wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku w ramach 

Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości” 

1. Zamawiający:            

Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku 

ul. Mieszka I 18; 15-054 Białystok 

tel. 85 73 23 000 

https://www.sp19.piasta.pl/   

e-mail: sp19@um.bialystok.pl   

reprezentowana przez: Elżbietę Zimnoch – Dyrektora 

2. Podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).  

Niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest na podstawie unieważnionego w cz. 1, 6 i 7 

postępowania przetargowego (sygn.: ZP1.SP19.2021) pn.: Dostawa wyposażenia dla Szkoły 

Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku w ramach Rządowego Programu 

"Laboratoria Przyszłości”   

3. Przedmiot zapytania: 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w ramach Rządowego Programu 

"Laboratoria Przyszłości" w asortymencie i ilościach ujętych w zestawieniach stanowiącym 

załącznik w formacie EXCEL odpowiadającej poniższym częściom zamówienia:  

 Część 1 „Pracownia VR”, 

 Część 6 „Pomoce dydaktyczne” 

 Część 7 „Klocki” 

2) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dowolną ilość części bez ograniczeń. 

3) Opis przedmiotu zamówienia wraz z projektowanymi postanowieniami umowy stanowią 

załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. 

4. Maksymalny termin realizacji zamówienia: 

do 31 marca 2022 r. 

5. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Oferenci. 

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego 

zapytania ofertowego. 
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6. Zasady udzielania zamówienia: 

Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert z uwzględnieniem sumy 

poniższych kryteriów:  

- Cena – 60 % 

- Maksymalny termin realizacji zamówienia – 40 % 
  

7. Opis sposobu przygotowania ofert: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) w wersji elektronicznej na adres 

e-mail: sp19@um.bialystok.pl  

8. Termin składania ofert 

Termin składania ofert upływa 29 grudnia 2021 r. do godz. 15:00 

Uwaga ! Wiążącą jest data dostarczenia oferty. 

9. Wybór wykonawcy realizującego zlecenie: 

Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania drogą elektroniczną.  

10. Odrzucenie oferty: 

Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym 

lub jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem postanowień ujętych 

w pkt. 11. 

11. Omyłki: 

Zamawiający poprawi w treści oferty: 

a) oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie, 

b) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, za zgodą Oferenta. 

12. Dodatkowe informacje: 

Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień  

dotyczących oferty.  

Zamawiający dopuszcza prowadzenie negocjacji z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą 

ofertę. Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporządzony protokół uzgodnień. 

Zamawiający zastrzega, iż może bez podania przyczyn odwołać postępowanie o udzielenie 

niniejszego zamówienia  lub nie wybrać żadnej z przedstawionych mu ofert. Wykonawcy nie 

przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 
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13. Załączniki: 

 Formularz ofertowy wraz z zestawieniem wartościowym 

 Opis przedmiotu zamówienia 

 projektowane postanowienia umowy 

 

              /-/ Elżbieta Zimnoch 

                         Dyrektor  

          Szkoły Podstawowej Nr 19 

                                          im. Mieszka I 

                  w Białymstoku 


