ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 07/3.1.2.RPOWP/2017 z dn. 02.10.2018 r. dotyczące projektu:
„Małymi krokami- wielospecjalistyczne usprawnianie zaburzonych funkcji u dzieci
niepełnosprawnych intelektualnie”
realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,
Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja,
Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej
w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych
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W związku z realizowanym projektem pn. „Małymi krokami- wielospecjalistyczne
usprawnianie zaburzonych funkcji u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,
Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja,
Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej
w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, Polskie
Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2,
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż, dostawę i montaż sprzętu
/pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji specjalistycznych zajęć dodatkowych dla
uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej nr 17 Specjalnej w Białymstoku.
Sekcja I Instytucja Zamawiająca
I.1. Nazwy i adresy
Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe
ul. Studzienna 2
Tel./Fax. 85-652-61-07
E-mail: biuro@polskiestowarzyszenie.pl
www.polskiestowarzyszenie.pl
Osoba do kontaktów: Monika Wiśniewska
tel. 600-415-522
Tel./Fax. 85-652-61-07
e-mail: m.wisniewska@polskiestowarzyszenie.pl
I.2. Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest jawny.
Oferty lub inne dokumenty należy przysłać na adres podany powyżej
I.3. Rodzaj instytucja zamawiającej
Stowarzyszenie
I.4. Główny przedmiot działalności
94.99.Z
Działalność
pozostałych
niesklasyfikowanych

organizacji

członkowskich,

gdzie

indziej

Sekcja II Informacje o postępowaniu
II.1. Tryb prowadzonego postępowania
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa
w Rozdziale VI (punkty 6.5.2.) „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności
oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.”
II.2. Tytuł i nazwa zamówienia
Sprzęt i pomoce dydaktyczne
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II.3. Numer zapytania ofertowego
07/3.1.2.RPOWP/2017
II.4. Termin składania ofert
1. Oferta na piśmie do dnia 10.10.2018 r. do godziny 12.00 w siedzibie Zamawiającego tj.
Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok.
2. Oferta w formie elektronicznej. Adres e-mail na który należy wysłać ofertę składaną
drogą elektroniczną: biuro@polskiestowarzyszenie.pl. W przypadku złożenia oferty drogą
elektroniczną, oferta musi zostać zarejestrowana, jako wiadomość e-mail na serwerze
Zamawiającego do dnia 10.10.2018 r. do godziny 12.00.
II.5. Opis sposobu przygotowania i składania ofert
1. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz znajdującym się na stronie
internetowej
zamawiającego
pod
linkiem
http://www.polskiestowarzyszenie.pl/news/index.
2. Jeden wykonawca może złożyć 1 ofertę na każdą z części zamówienia. Jeden oferent
może złożyć ofertę na całość zamówienia bądź na wybrane części zamówienia.
3. Oferta powinna zostać opatrzona pieczęcią firmową (jeśli dotyczy).
4. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy.
5. Każda strona oferty powinna być ponumerowana i zaparafowana przez wykonawcę lub
przedstawiciela wykonawcy wymienionego w aktualnych dokumentach rejestrowych
wykonawcy.
6. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika – do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy.
7. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną, każda ze stron oferty powinna być
podpisana, ponumerowana, zaparafowana i zeskanowana.
8. Oferta powinna zawierać wszystkie dane wyszczególnione w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
9. W przypadku wystąpienia błędów (za wyjątkiem błędów w zakresie kryterium cenowego)
dopuszcza się jednorazową możliwość poprawy treści złożonej oferty.
10. Wykonawca powinien podać cenę przedmiotu zamówienia w sposób wskazany
w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
oraz określić stawkę podatku VAT/ lub inne obciążenia publiczno prawne w zależności od
formy prawnej oferenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert.
11. Cena oferty powinna być wyrażona słownie i cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
12. Wszystkie wartości powinny być wyrażone w PLN.
13. Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
14. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem kuriera lub pocztą (liczy się data wpływu do
zamawiającego) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna zostać
oznaczona nazwą oferenta i numerem zapytania ofertowego, do którego odnosi się
złożona oferta.
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15. Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej
poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany poniżej (z zaznaczeniem
w temacie e-maila numeru zapytania ofertowego, do którego odnosi się oferta). E-mail
musi zostać zarejestrowany na serwerze Zamawiającego najpóźniej w terminie składania
ofert.
16. Zamawiający będzie związany ofertą przez okres 30 dni od ustalonej daty składania ofert.
17. Oferty zostaną otwarte niezwłocznie po wyznaczonym terminie składania ofert
w siedzibie Zamawiającego.
II.6. Kategoria ogłoszenia – rodzaj zamówienia
Dostawa
II.7. Podkategoria ogłoszenia
Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych
II.8. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez:
1. Publikację na stronie internetowej Zamawiającego www.polskiestowarzyszenie.pl
2. Publikację
w
bazie
konkurencyjności
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
II.9. Informacja na temat porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie nie jest objęte porozumieniem w sprawie zamówień rządowych.
II.10. Informacje dodatkowe
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiąca Załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego, zostanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy bez podania
przyczyn.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego Wykonawcy na każdą z części
Zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania bez podania
przyczyn na każdym etapie postępowania.
5. Zamawiający wskazuje, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu
przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego (ustawa z 23.04.1964 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 380).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ceny z wybranym
Oferentem/Oferentami w przypadku gdy cena ofertowa przekroczy wartość środków
zapewnionych w budżecie projektu.
7. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
wątpliwości związanych z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na dwa dni przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wpłynie do Zamawiającego w terminie
późniejszym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
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8. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienia dot. złożonej
oferty oraz wymaganych załączników.
Sekcja III Przedmiot zamówienia
III.1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, dostawę i montaż sprzętu/pomocy
dydaktycznych na potrzeby realizacji specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów/
uczennic Szkoły Podstawowej nr 17 Specjalnej w Białymstoku - zajęć EEG Biofeedback:
Zestaw plansz stymulacyjnych do prowadzenia treningu EEG Biofeeddback.
III.2. Cel zamówienia
Celem zamówienia jest realizacja projektu pn. „Małymi krokami- wielospecjalistyczne
usprawnianie zaburzonych funkcji u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,
Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja,
Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej
w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
III.3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, dostawę i montaż pomocy dydaktycznych dla
Szkoły Podstawowej nr 17 Specjalnej w Białymstoku na potrzeby przygotowania i
przeprowadzenia zajęć EEG Biofeedback - Zestaw plansz stymulacyjnych do prowadzenia
treningu EEG Biofeeddback zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 07/3.1.2.RPOWP/2017, znajdującą się
na
stronie
internetowej
Zamawiającego
pod
linkiem
http://www.polskiestowarzyszenie.pl/news/index.
III.4. Kod CPV/ nazwa kodu CPV
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
III.5. Informacja o ofertach wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
III.6. Informacja o opcjach
Zamawiający nie dopuszcza opcji.
III.7. Harmonogram realizacji zamówienia
Maksymalny termin realizacji zamówienia- do 6 tygodni od dnia złożenia oferty.
III.8 Miejsce realizacji zamówienia
Polska, województwo podlaskie, Białystok
Sekcja IV Ocena oferty
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IV.1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznania punktacji
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierować się następującymi
kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty
w poszczególnych kryteriach:
Lp.
1.
2.

Kryterium
Cena oferty
Gwarancja

Waga
80
20
SUMA

Max liczba punktów (pkt.)
80
20
100

Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za parametr podlegający ocenie otrzyma
maksymalną liczbę punktów, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem:
Parametr podlegający ocenie:
L.p.

Gwarancja

Punktacja

1.

Gwarancja 24 miesiące

10

2.

Gwarancja 36 miesięcy

20

Ilość punktów przyznanych za gwarancję
G = ( ------------------------------------------------ x 100) x waga kryterium tj. 20 %
Maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów za gwarancję
gdzie: G- wartość punktowa badanej oferty
2. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych
wyżej obliczona wg wzoru:
O = C + G- ostateczna ocena danej oferty
C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena
G - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium gwarancja (jeśli
dotyczy)
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów,
spełniająca jednocześnie wymagania zapytania ofertowego oraz szczegółowej specyfikacji
technicznej przedmiotu zamówienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że złożone oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
ofert dodatkowych.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta jest najkorzystniejsza oraz
mieści się w budżecie projektu.
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6. W przypadku nie spełnienia warunków, o których mowa w w/w pkt. 6, Zamawiający może
dokonać wyboru oferty, które spełnia wymagania zapytania ofertowego.
7. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Dostawcę, Zamawiający może
zawrzeć umowę z Dostawcą, którego oferta spełnia wymagania zapytania ofertowego
i która kolejno stanowiła najkorzystniejszą ofertę na realizację przedmiotu zamówienia.
Sekcja V Warunki udziału w postępowaniu
V.1. Uprawnienia do wykonania określonej działalności
Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą oświadczenie, iż
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Doświadczenie weryﬁkowane będzie na
podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.
V.2.Doświadczenie
1. Do udziału w postępowaniu niezbędnym jest posiadanie doświadczenia gwarantującego
prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.
V.3. Potencjał techniczny
Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie,
iż w momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadały niezbędny potencjał
techniczny do jego realizacji. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie
oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.
V.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca dysponuje osobą/osobami zdolnymi do realizacji niniejszego zamówienia
zgodnie z załącznikiem nr 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
V.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie,
iż ich sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element
formularza oferty.
V.6 Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane
z
przygotowaniem
i
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,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
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powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie
o braku powiązań osobowych i kapitałowych, które jest integralną częścią formularza oferty.
V.7. Warunki zmiany umowy
I. Dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty
w przypadku, gdy nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy lub nastąpi zmiana harmonogramu realizacji projektu
wynikająca ze zmiany umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą,
inne jeśli są korzystne dla realizacji celów projektu.
II. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, a ich
zakres jest zgodny z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.” pkt. 6.5.2 ppkt. 17.
V.8. Lista dokumentów/ oświadczeń wymaganych od wykonawcy
1. Formularz oferty (załącznik nr 2);
2. Oświadczenie dotyczące zapewnienia gwarancji (załącznik nr 3).
V.9. Zamówienie uzupełniające
Istnieje możliwość udzielenia wyłonionemu wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia
zamówienia podstawowego zamówienia uzupełniającego w wysokości nie przekraczającej
50% wartości zamówienia określonego w umowie z wykonawcą, o ile zamówienie to dotyczy
tego samego rodzaju usługi.
V.10 Postanowienia końcowe
1. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
b) wszystkie złożone oferty niepodlegające odrzuceniu są wyższe niż kwota
przewidziana na realizację zadania w budżecie projektu.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania lub unieważnienia postępowania na
każdym jego etapie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Za ofertę z rażąco niską ceną można
uznać ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych
podobnych zamówień. Oznacza to cenę znacząco odbiegającą od cen przyjętych,
wskazującą na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi,
dostawy. Zamawiający przed odrzuceniem oferty, zwróci się do Oferenta
z zapytaniem o wyjaśnienie przyczyn podanej ceny (rażąco niskiej ceny).
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 07/3.1.2.RPOWP/2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający określa poniższe minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia, które
stanowi:
Zamówienie - Wyposażenie pracowni na zajęcia terapeutyczne – EEG Biofeedback
Lp.

1.

Nazwa sprzętu/
pomocy
dydaktycznych

Ilość
sztuk

Zestaw
plansz zestaw
stymulacyjnych
do prowadzenia
treningu
EEG
Biofeeddback
DigiTrack1

Specyfikacja

1. Trening polega na uzyskaniu prostego toru jazdy bobsleja i jazdy
środkiem toru – rytm promowany. Rytm hamowany odpowiada za
szybkość jazdy bobsleja i jego odległość od obserwatora, a drugi
parametr hamowany odpowiada za ilość padającego śniegu.
2. Akcja w tej planszy polega na ucieczce bałwanka przed złymi
bałwankami-mutantami – im większa odległość między uciekinierem a
prześladowcami, tym lepiej; odpowiada za to rytm promowany.
Bałwanek powinien jechać jak najszybciej; odpowiada za to rytm
hamowany.
3. W sytuacji idealnej bączek wiruje wokół własnej osi z dużą
prędkością, a oś jego rotacji ustawiona jest pionowo względem
podłoża. Jeśli na bączek zadziała jakaś siła z zewnątrz, bączek
zmniejsza swoją prędkość obrotową, a oś zmienia swój kierunek i
porusza się po powierzchni stożka. Bączek wciąż obraca się wokół
własnej osi, ale jednocześnie sprawia wrażenie, jakby chwiał się na
boki.
4. Ten typ tworzą dwie plansze: basen prostokątny i basen okrągły.
Parametr promowany wpływa na siłę nacisku niewidocznego palca
robiącego falę na wodzie.
5. Ten typ ma cztery plansze: Zakręcone, Proste, Potrójne i Potrójne2.
W planszach Zakręcone i Proste pożądanym efektem jest duża ilość
ustawionych belek. Za ten stan odpowiadają wszystkie rytmy biorące
udział w treningu. W planszach Potrójne i Potrójne2 za pierwszy rząd
belek odpowiada rytm promowany, za drugi rząd – rytm hamowany,
za trzeci- rytm hamowany.
6. Pierwsze dwa parametry odpowiadają za skupienie tunelu: parametr
promowany odpowiada za szerokość, a pierwszy parametr hamowany
za wysokość – im tunel bardziej skupiony, tym lepiej. Trzeci parametr
odpowiada za kolor/rozmiar.
7. Odtwarzanie filmu jako planszy stymulacyjnej.
8. Ten typ składa się z czterech plansz: punkty, linie, trójkąty, trójkąty
RGB. We wszystkich planszach pożądanym efektem jest uzyskanie
wyraźnego obrazu z jasną poświatą.
9. Trening z planszami zebranymi w typie kolorowanka polega na jak
najszybszym i najdokładniejszym pokolorowaniu obrazków.
10. Celem trenującego jest przesunięcie wszystkich korali liczydła z
lewej strony na prawą. Na pozycji lewej korale mają pewien kolor,
który w miarę przesuwania w prawo zmienia się na inny. Każda linia
posiada inne kolory korali.

1

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny
proces, którym charakteryzują się produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – należy przyjąć, że
Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.
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11. Gra przedstawia celujący łuk i tarczę, na której porusza się zielony
celownik. Łuk strzela, gdy celownik jest bardzo blisko środka tarczy,
chyba że minęło kilkanaście sekund – wtedy łuk stzrela w wycelowane
miejsce.
12. W tym typie jest dostępne sześć plansz: małpka, kwiaty, linie,
koło, kształty, obcy.
13. Trenowany ma sprawić, aby rakieta leciała szybko i prosto. Za
pracę lewego silnika odpowiada rytm promowany, środkowy silnik to
rytm hamowany a prawy silnik to drugi rytm hamowany.
14. Podczas treningu za pomocą tej planszy pacjent ma za zadanie
utrzymać kulki jak najbliżej środka tarczy. Wszystkie dostępne
parametry są uśredniane tworząc jeden parametr wpływający na
odległość 4 kilek od środka tarczy.
15. Podczas treningu za pomocą tego typu planszy pacjent ma za
zadanie być jak najbliżej przeciwnika (rytm promowany) , osłaniać się
przed nim blokadą z rąk – im wyższa tym lepiej (rytm hamowany).
16. Zadanie trenowanego polega na przetoczeniu kuli przez tunel.
Rytm promowany odpowiada za kształt pierwszej części tunelu, rytm
hamowany odpowiada za kształt środowej części tunelu, dugi rytm
hamowany za kształt trzeciej części tunelu.
17. Podczas treningu za pomocą tych plansz stymulacyjnych należy
sprawić, aby wąż zjadający różne obiekty poruszał się szybko – rytm
promowany. Wąż powinien się wić – odpowiada za to rytm
hamowany.
18. Gracz ma do dyspozycji wóz strażacki, który uczestniczy w akcji
gaszenia pożaru domku. Parametry gry odpowiadają za efektywność
gaszenia. Gracz steruje wychyleniem i długością drabiny oraz siłą
wylatującej z węża wody.
19. 20. 21. Trzy plansze typu wyścigi różniące się kierowanym
przedmiotem: statkiem, samochodem, dżdżownicą w których
zadaniem trenowanego jest przeprowadzenie ścigających się obiektów
z lewej strony ekranu na prawą. Obiekty te są ustawione w tylu
liniach, ile mamy sterujących planszą parametrów.
22. Podczas treningu tego typu planszą wykorzystany jest ogień.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieznacznej zmiany terminów realizacji
przedmiotu zamówienia oraz zmiany ilości świadczonej usługi.
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 07/3.1.2.RPOWP/2017
…………………………..
/miejscowość data/

……………………………….……..
…………………….…….………….
……………………..…….…………
/nazwa i adres oferenta/

Numer telefonu …………………
Numer faksu ………………….
REGON:
………………….
NIP:
………………….
Adres www: ………………….
e-mail:
………………….
FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 07/3.1.2.RPOWP/2017 pn. „Małymi krokamiwielospecjalistyczne usprawnianie zaburzonych funkcji u dzieci niepełnosprawnych
intelektualnie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie
i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty
edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji
kluczowych, poniżej przedstawiamy ofertę:
1. SKŁADAM OFERTĘ/ OFERTĘ CZĘŚCIOWĄ na wykonanie przedmiotu zamówienia
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia:
Zamówienie:

Cena

Wyposażenie pracowni
na zajęcia terapeutyczne za cenę …………….. zł brutto
– EEG Biofeedback

słownie ………………..……………..………………………..,
w tym VAT……..…..%,
za cenę ……………….zł netto

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego nr 07/3.1.2.RPOWP/2017 wraz
integralnymi załącznikami i nie wnoszę do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń,
2. Oferowana przez nas usługa jest zgodna z określoną przez Zamawiającego specyfikacjąSIWZ,
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w zapytaniu ofertowym,
tj. 30 dni od daty upływu terminu składania ofert,
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4. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym,
a w szczególności:
a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadam niezbędne doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
c) nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu
zamówienia.
d) w momencie realizacji przedmiotu zamówienia będę posiadać potencjał techniczny
niezbędny do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Nie jestem podmiotem/ os. fizyczną powiązanym osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a
wykonawca, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika, 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.
6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………
3. …………………………………………………………
4. …………………………………………………………
Wszelkie kopie dokumentów dołączonych przez Oferenta muszą być poświadczone za
zgodność oryginałem.

………………………………………………………….………
/podpis z pieczątka imienną lub czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta/
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 07/3.1.2.RPOWP/2017

Oświadczenie dotyczące zapewnienia gwarancji
Oświadczam, iż składając ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w odpowiedzi
na zapytanie ofertowe nr 07/3.1.2.RPOWP/2017 pn. „Małymi krokami- wielospecjalistyczne
usprawnianie zaburzonych funkcji u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie” zapewnię2:
1) co najmniej 24 miesiące gwarancji na każdy sprzęt lub sprzęt i oprogramowanie objęte
ofertą,
2) co najmniej 36 miesięcy gwarancji na każdy sprzęt lub sprzęt i oprogramowanie
objęte ofertą,

………………………………………………….…………………………
/podpis z pieczątka imienną lub czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta/

2

Niepotrzebne skreślić
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