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URZĄD MARSZAŁKOWSKI Poznań, 10 listopada 2022 r. 
    WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
              Departament  Gospodarki 
     
DRG-IV-W.813.41.2022 
 

Zapytanie ofertowe 
na wykonanie usługi polegającej na dostarczeniu zestawów edukacyjnych Horizon Educational  – 

Hydrocar i Horizon FCJJ-37 
 
Kody CPV: 
80210000-9- Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej  
ZAMAWIAJĄCY: 
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu 
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34 
NIP 778-13-46-888 
DANE DO KONTAKTU: 
Miłosz Stępień,  tel.: +48 61 626 62 89 
e-mail: milosz.stepien@umww.pl 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:          
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie zestawów edukacyjnych Horizon Educational: 

 Hydrocar – 2 sztuki  

 Horizon FCJJ-37– 2 sztuki 
 
Zamawiający wymaga, aby ww. zestawy zawierały instrukcje obsługi w języku polskim. 
 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA/UMOWY: 
2 grudzień 2022 r. 
 
PODSTAWY WYKLUCZENIA 
W celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawców 
powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo. Poprzez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się 
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IZ PO; 
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
KRYTERIA OCENY OFERT: 
Zamawiający dokona oceny ofert, spełniających wszystkie wymagania określone w przedmiocie 
zamówienia, na podstawie następującego kryterium: 
 Cena usługi brutto – 100%  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.  
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Liczba punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:                                 

Liczba punktów = (najniższa cena brutto przedstawiona w ofertach / cena brutto oferty badanej) x 
100 
 
W przypadku ofert o tej samej wartości, wybrana zostanie oferta, która wpłynęła najwcześniej. 

Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy 
z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Oferenci zostaną poinformowani o wynikach 
postępowania bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w ich 
ofertach. 

PRZYGOTOWANIE OFERTY: 

Wykonawca, który posiada niezbędne doświadczenie oraz potencjał osobowy zdolny do wykonania 
zamówienia i jest zainteresowany realizacją zamówienia powinien przygotować i złożyć ofertę zgodnie  
z formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierającą 
następujące dane: 

1. Łączną cenę brutto z podatkiem VAT podaną w PLN;  
2. Cena brutto oferty, wskazana w formularzu ofertowym, musi obejmować wszystkie koszty 

związane  
z realizacją przedmiotu zamówienia (również koszty ponoszone przez ewentualnych 
podwykonawców  
i partnerów). 

 
Przesłanie oferty jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Oferent akceptuje wymagania 
zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia.  
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. W toku badania i oceny ofert 
Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny i treści złożonych 
ofert. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. 
 
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres drg.sekretariat@umww.pl do 16 listopada 2022 
r. Oferty wysłane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.  

DANE OSOBOWE: 
W związku z realizacją zamówienia przetwarzane będą dane osobowe. 

1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-
714 Poznań. 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego zamówienia. 
3. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na realizację zamówienia.

  
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze. 
5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia 

jakiejkolwiek decyzji. 
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6. Dane osobowe oferentów będą przetwarzane przez okres 10 lat, licząc od roku następnego,  
w którym złożono ofertę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. 

7. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z 
Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 
Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl; 

8. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania. 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
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