
Załącznik nr 3

Otyń, 8 listopada 2022r.

Zapytanie ofertowe nr 2 / 2022 

Zapytanie  ofertowe  na  realizację  zamówienia  poniżej  kwoty,  której  wartość  nie  przekracza
równowartości kwoty wskazanej w art.  2 ust.  1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na
zakup i dostawę 1 laptopa wraz z oprogramowaniem oraz programów do pracy terapeutycznej w
ramach Programu „Aktywna tablica”:.

Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu
Opis  przedmiotu  zamówienia: Zakup  i  dostawa  1  laptopa  wraz  z  oprogramowaniem  oraz
programów do pracy terapeutycznej w ramach Programu „Aktywna tablica ”:

1. Eduterapeutica Lux ADHD z długopisem Banach 3D 

2. Zestaw filamentów PLA Banach 3D  do długopisów 3D 

3. Photon Moduł Edukacja  Społeczno-Emocjonalna (SEL) 

4. Laptop DELL Vostro Ryzen 5 16GB  512SSD 

5. Profesjonalny gabinet edukacyjno-terapeutyczny pakiet 1:

* Program mTalent: Potrafię. Obszar matematyczny;

* Program mTalent Potrafię. Obszar polonistyczny;

* Program mTalent Matematyka. Dyskalkulia (z Matematyka. To rozumiem) 

*Program mTalent Koncentracja i pamięć

* Program mTalent  Ortografia

6. Profesjonalny gabinet edukacyjno-terapeutyczny pakiet 2:

* Program mTalent Autyzm  Rozumienie i naśladowanie mowy; Mowa w kontekście społecznym

cz.1 i cz.2

* Program mTalent  Autyzm. Mowa czynna od słowa do zdania 

* Program mTalent Percepcja słuchowa (cz.1)

* mTalent Zaburzenia przetwarzania słuchowego (Pakiet Ekspert)

7. Profesjonalny gabinet edukacyjno-terapeutyczny pakiet 3:

* Program mTalent Percepcja wzrokowa

* Program mTalent Trudności w pisaniu

* Program mTalent Czytanie sylabami Pakiet Ekspert (cz.1 i 2)

8. Profesjonalny gabinet edukacyjno-terapeutyczny pakiet 4 :

* Program mTalent Zajęcia logopedyczne – Pakiet Ekspert (cz. 1 i 2)



* Program mTalent  Zajęcia logopedyczne dla młodzieży i dorosłych

* Program Będzie dobrze

* Program Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych (6-13 lat)

* Program mTalent Dom

Z uwagi na potrzeby terapeutyczne w szkole nie dopuszczamy zamienników.

Dostawca pokryje koszty transportu oraz zapewni instalację, uruchomienie, montaż oraz
zintegrowanie zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy
dydaktycznych z infrastrukturą szkolną.

Dostawca zapewni techniczne szkolenia nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń
oraz  oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych, uwzględniających
konieczność  stosowania  TIK  w  prowadzeniu  zajęć  specjalistycznych  z  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze SPE.

Dostawca zapewni wsparcie techniczne i gwarancję przez min. 24 miesiące.

Koszty montażu pomocy terapeutycznych oraz  szkoleń  technicznych dla  nauczycieli nie
będą stanowiły podstawy do ich uznania i rozliczenia w ramach przyznanej dotacji i jako
takie nie powinny widnieć na przedstawianych do rozliczenia rachunkach.

Termin wykonania zadania: 

wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości przedmiotu  zamówienia w
terminie najpóźniej do 16.12.2022 r.

Opis sposobu przygotowania oferty:

1.  Oferta  powinna  zostać  sporządzona  zgodnie  ze  wzorem  stanowiącym załącznik  nr  1  do
zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy.  
2.  Postępowanie  prowadzone  jest  w  języku  polskim.  Wszelkie  dokumenty  składane  w  trakcie
postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.  
3. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność oryginałem
przez wykonawcę.  
4. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez
siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.  
5.Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się z upływem terminu składania ofert.  Jeżeli  wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, uchyla się od zawarciu mowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  
6.  Zamawiający  w prowadzonym postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego najpierw
dokonuje  oceny ofert,  a  następnie  bada,  czy  wykonawca,  którego oferta  została  oceniona  jako
najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
7. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna
ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.  



8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.  
9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.   
10. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty po upływie
terminu składania ofert.
11.  Przed  upływem  terminu  składania  ofert  zamawiający  może  zmodyfikować  treść  zapytania
ofertowego.  
12.  Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy
otrzymali zapytanie ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej. Wszystkie zamiany dokonane
przez zamawiającego stają się wiążące dla wykonawców.  
13. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści zapytania
ofertowego niezbędny jest czas na wprowadzenie zmian w ofertach, o czym zostaną powiadomieni
wszyscy  wykonawcy,  którym  przekazano  zapytanie  ofertowe  oraz  informacja  zostanie
zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.  
   
Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę, na załączonym formularzu- załącznik nr 1 wraz z załącznikiem nr 2 i 3a (zapakowaną w
kopertę  i  oznaczoną  w  następujący  sposób:  Zespół  Szkolno-Przedszkolny  z  Oddziałami
Integracyjnymi w Otyniu, ul. Żeromskiego 3, 67- 106 Otyń oraz napis: Zakup i dostawa 1 laptopa
wraz z oprogramowaniem oraz programów do pracy terapeutycznej w ramach Programu „Aktywna
tablica  ”,  koperta  powinna  także  zawierać  nazwę  i  adres  wykonawcy) należy  dostarczyć  do
siedziby  zamawiającego  tj.  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  z  Oddziałami  Integracyjnymi  w
Otyniu, ul. Żeromskiego 3, 67- 106 Otyń, woj. Lubuskie 
2. Ustala się termin składania ofert na dzień 15.11.2022r. do godziny 9.00
3. Oferty złożone po terminie, określonym w ust. 2 nie będą rozpatrywane. 
4. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę, ponosząc koszty jej przygotowanie i złożenia.  
5.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  złożenia  oferty  w  formie  elektronicznej  na  adres
dyrektor@zsotyn24.pl

Wybór oferty
Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
• cena 70% punktów
• termin wykonania 15% punktów
• okres gwarancji 15% punktów
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