
 

 

Konin, 15.04.2019r. 

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/2019 
 

na Sprzęt do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów oraz Pomoce dydaktyczne 
w Zespole Szkół im.Mikołaja Kopernika w Koninie 

 
w ramach projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI" 

 
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) i pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

  

1.    Zamawiający: 
  
Zespół Szkół im.Mikołaja Kopernika w  Koninie 
ul. Aleje 1 Maja 22 
62-510 Konin 
  
2.    Opis przedmiotu zamówienia według poniższego zestawienia i  opisu o podanych parametrach 
( lub równoważnych) z możliwością składania oferty na poszczególne Części zamówienia lub razem: 
 
CZĘŚĆ I : Zad. 3, poz. 46. Sprzęt do doświadczeń i eksperymentów : 
1 x Stacja pogody dydaktyczna typu domek 
1 x Walizka 4 mierników elektronicznych do pomiarów środowiskowych 
6 x Mikroskopy 
1 x Wideomikroskop 
5 x Preparaty mikroskopowe – zestaw  
 
CZĘŚĆ II :Zad.3,poz. 47 pomoce dydaktyczne: 
1 x Klasowy zestaw skał i minerałów ( 50 próbek) 
1 x Ciekawe skały i minerały (wielkości 3-4 cm) 
4 x Kompas pryzmatyczny w wziernikiem 
1 x Tellurium profesjonalne 
1 x Ziemia potęga planety box 5 dvd 
1 x Planeta ziemia od bieguna do bieguna  1 film dvd 
11 x Programy multimedialne  : 
1.Biologia nauka o człowieku - CD-ROM 
2.Didakta Biologia 1 - multilicencja 
3.Didakta Biologia 2 - multilicencja 
4.Didakta Przyroda nieożywiona i ekologia – multilicencja 
5.EduROM Biologia - szkoła ponadgimnazjalna- pakiet 
6.Narządy zmysłów - program interaktywny 
7.Szkielet człowieka - program interaktywny 
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8.Tułów człowieka przewodnik interaktywny CD-ROM 
9.Układ nerwowy - program interaktywny 
10.Układ oddechowy - program interaktywny 
11.Układ trawienny i zdrowe odżywianie - program interaktywny 
 
 
3. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 
a)    oferta musi być posiadać następujące elementy: 
-        nazwę i adres oferenta 
-        opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu 
-        wartość oferty brutto 
-        wartość oferty netto 
-        wartość podatku VAT 
-        termin realizacji zamówienia 
-        termin ważności oferty  
b)    oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę 
sporządzenia 
c)    oferta powinna być dostarczona osobiście na adres: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika  
w Koninie ul. Aleje 1 Maja 22, 62-510 Konin - Sekretariat /parter, przesyłką pocztową  
w wersji papierowej lub elektronicznie na adres sekretariat@kopernik.konin.pl 
d)    termin złożenia oferty:  do 26  kwietnia   2019 r. do godziny 12.00 
e)    oferty złożone po terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań,  
nie będą rozpatrywane. 
 
 4.    Wybór najkorzystniejszej oferty: 
a)    Spośród ofert spełniających wszystkie wymogi Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. 
b)    Ocenie podlegać będzie cena oferty brutto. 
c)    O najkorzystniejszej ofercie Zamawiający zawiadomi tylko wybranego oferenta za pośrednictwem 
poczty elektronicznej lub telefonicznie.  
  
5.    Termin realizacji zamówienia: 
Od  1 czerwca 2019r. do maksymalnie do 20 czerwca 2019r. 
  
6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: rozpoczęcie się niezwłocznie po złożeniu zamówienia 
na  przedmiot umowy maksymalnie do dnia 20.06.2019r. 
Okres związania z ofertą – 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć 
termin związania ofertą. 
  
7.    Płatność na rzecz Wykonawcy będzie realizowana po należytym wykonaniu usługi i nastąpi 
przelewem do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 
Zamawiającego . 
  
 
 
  
 
 

mailto:sekretariat@kopernik.konin.pl


 

 

 
 
 
 
Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu Iwona Słomczyńska  pod adresem  
e-mail: sekretariat@kopernik.konin.pl. 
  
  

Dyrektor szkoły Tomasz Kucharczyk 
 
 
 
 
 

 Załączniki: 

 

1.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji 

projektu  
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Załącznik  do Umowy: Wzór oświadczenia osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem 
kwalifikowalności środków w Projekcie, w tym w szczególności personelu projektu, a także 
oferentów, uczestników komisji przetargowych i wykonawców/osoby uprawnionej do dostępu  
w ramach SL2014  
 
OŚWIADCZENIE PERSONELU PROJEKTU/OFERENTÓW, UCZESTNIKÓW KOMISJI 
PRZETARGOWYCH/WYKONAWCÓW/ OSOBY UPRAWNIONEJ DO DOSTĘPU W RAMACH SL20141 
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 
 
W związku z realizacją Projektu pn. „ Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” 
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
 
1. Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 

2007-2013 i 2014-2020 – Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy  
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych minister właściwy do spraw 
rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogę skontaktować się  
z Inspektorem ochrony danych osobowych 

 - w ramach zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 – 2014-2020: Departament Organizacyjny  
i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-
714 Poznań, e--mail:inspektor.ochrony@umww.pl, 
- w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny: oraz z Inspektorem ochrony danych 
osobowych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4,00-926 Warszawa, e-mail: 
iod@miir.gov.pl. 
 
3. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 
4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 

mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE– dane osobowe są niezbędne dla realizacji Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie:  
1) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.); 

 
 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić. 
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b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE)  
nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.); 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460,  
z późn. zm.). 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
       programów operacyjnych:  
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.); 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE)  
nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.); 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460,  
z późn. zm.); 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących  
do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 
wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, 
audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1). 

5. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu RPWP.08.01.02-30-
0061/17, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, ewaluacji, kontroli, audytu 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 
2014+). 

 
6. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Beneficjentowi 
realizującemu Projekt - Powiat Koniński, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin  
i Urzędowi Miejskiemu w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, partnerowi projektu:  Zespół 
Szkół im M. Kopernika, Aleje 1 Maja 22, 62-510 Konin, realizatorowi - Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, ul. Parkowa 2, 62-571 Stare Miasto oraz podmiotom, 
które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu. Moje dane osobowe mogą zostać 
przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub 
Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach 
WRPO 2014+. 

 
7. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa,  odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości rozliczenia kosztów wynagrodzenia w ramach Projektu. 
 



 

 

 
 
8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 
9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
 
Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne. 
 
 
 
 
 

…..……………………………………… …………………………………………………………………………………  
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS PERSONELU PROJEKTU 

OFERENTÓW/UCZESTNIKÓW KOMISJI 
PRZETARGOWYCH/WYKONAWCÓW/OSOBY 
UPRAWNIONEJ DO DOSTĘPU W RAMACH SL2014* 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej 
prawnego opiekuna. 


