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K-dzpz/10-ZO/2022                         Tarnów, 29.03.2022 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na 
„Dostawę i uruchomienie pętli indukcyjnych dla Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie”. 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie 
z siedzibą: ul. Mickiewicza 8, 33 -100 Tarnów 
tel. 14 63 16 500, fax. 14 63 16 600 
NIP: 873-26-79-395, REGON: 851634303 
Strona internetowa: https://anstar.edu.pl/ 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w oparciu  

o zasadę konkurencyjności w sposób zapewniający zachowanie przejrzystości, uczciwej 
konkurencji i równego traktowania wykonawców na warunkach i zasadach określonych w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020. 

2. Rodzaj zamówienia: dostawa. 
 
III. NAZWA PROJEKTU 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „P-ełne 
W-sparcie S-tudentów Z niepełnosprawnością w Tarnowie” w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, priorytet  III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 
rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 
Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.03.05.00-00-A056/21-00 zawarta w dniu 
22.12.2021. 
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 

a) Dostawa, instalacja i uruchomienie 2 szt. pętli indukcyjnych w salach wykładowych 
oraz  

b) Dostawa i uruchomienie 4 szt. mobilnych pętli indukcyjnych.   
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1. 
3. Okres gwarancji: 

- min. 12 miesięcy na instalacje,  
- min. 24 miesiące na sprzęt. 

4. Przeszkolenie personelu użytkownika w dniu uruchomienia systemów i opracowanie 
krótkiej dokumentacji użytkowej w celu instruktażu dotyczącego funkcji pętli indukcyjnych.  

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
V. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
32340000-8 Mikrofony i głośniki 
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33185000-0 Aparaty słuchowe  
 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Termin wykonywania zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy. 
 
VII. ZALECENIA PRZEDOFERTOWE: 
1. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej stanu istniejącego, w zakresie 

niezbędnym do wykonania zadania oraz określenia zakresu prac i wyceny kosztów. 
2. Zamawiający umożliwi uczestnictwo w wizji lokalnej na obiektach, których dotyczy 

przedmiot zamówienia. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem ww. 
wizji lokalnej w celu zapoznania się z pomieszczeniami, zobowiązani są zgłosić chęć 
uczestniczenia w wizji lokalnej za pośrednictwem e-maila: m_zaucha@pwsztar.edu.pl do 
połowy okresu na składanie ofert. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy 
chętni do udziału w niej zostaną poinformowani e-mailem. 

 
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. Brak podstaw do wykluczenia: 

W celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający nie może udzielać zamówienia 
podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo: 
Przez powiązanie 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: 

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 lub 

pełnomocnika, 
d) 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. 

e) innym powiązaniu, które może naruszać przejrzystość postępowania, uczciwą 
konkurencję lub równe traktowanie wykonawców. 

2. Weryfikacja dotycząca braku powiązań nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy 
(załącznik nr 3). 

3. W przypadku wystąpienia powiązania o którym mowa w ust. 1, Wykonawca będzie 
podlegał wykluczeniu z postępowania. 

 
IX. KRYTERIA OCENY OFERT 
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1. Cena zł brutto  100%  
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2. Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryteria będą liczone według następujących 
wzorów:  
Nr i nazwa 
kryterium 

Wzór: 

1. Cena zł brutto Punkty w kryterium oceny ofert – 100% (100 pkt) 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100* Wc gdzie: 
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert, 
- Cof -  cena podana w ofercie, 
- Wc – waga kryterium cena. 

3. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku (bez zaokrągleń). 

4. W przypadku złożenia przez dwóch lub więcej Wykonawców oferty z taką samą ceną, 
zostaną oni wezwani do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty 
dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych 
przez nich ofertach. 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Termin składania ofert jest nie krótszy niż 7 dni i upływa w dniu 12 kwietnia 2022 r.  

o godzinie 12:00. 
2. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty). 
3. Sposoby składania ofert: 

a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, ul. 
Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów w  pokoju A024 Dziennik Podawczy (w godzinach pracy 
w dni robocze: 7.00-15.00), 

b) lub pocztą, listem poleconym, kurierem na adres Zamawiającego: Akademia Nauk 
Stosowanych w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów (w godzinach pracy w dni 
robocze: 7.00-15.00), 

c) lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: oferty@anstar.edu.pl  
d) www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w odpowiedzi na niniejsze 

ogłoszenie ofertowe. 
3. Opakowanie i oznakowanie ofert: 

a) oferty składane osobiście w siedzibie Zamawiającego lub wysyłane pocztą, listem 
poleconym, kurierem na adres Zamawiającego należy złożyć: 
 w jednej, nieprzejrzystej zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 

K-dzpz/10-ZO/2022”, opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, 
 w przypadku ofert, które będą wysyłane pocztą/kurierem, liczy się data wpływu 

oferty do siedziby Zamawiającego. 
b) oferty składane pocztą elektroniczną: 
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− oferta składana elektronicznie winna być złożona w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, osobistym lub 
kwalifikowanym. 

− w tytule emaila należy podać „Zapytanie ofertowe nr K-dzpz/10-ZO/2022”. 
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę w odpowiedzi na 
niniejsze postępowanie. 

6. Oferta powinna być sporządzona wg załączonego wzoru (załącznik nr 2). Zamawiający 
dopuszcza złożenie oferty wg odmiennego wzoru pod warunkiem, że będzie on zawierał co 
najmniej wszystkie treści z załączonego wzoru (załącznik nr 2). 

7.  Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty przez Zamawiającego przed upływem 
terminu składania ofert.  

8.  Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 
że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty 
wymagają zachowania formy pisemnej (w tym elektronicznej). Ofertę z wprowadzonymi 
zmianami oznacza się dopiskiem – „Zmiana oferty”. 

9. Dokumenty które należy dołączyć do formularza oferty to:  
a) specyfikację techniczną pętli indukcyjnych, kartę katalogową lub inny dokument 

wydawany dla ww. pętli, potwierdzający spełnienie przez zaoferowane produkty, 
wymogów i parametrów określonych przez Zamawiającego. 

b) załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych. 
c) właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze 

skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (jeśli dotyczy). 
9. Termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia, w którym przypada koniec terminu 

składania ofert. 
10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, a także wezwać Wykonawcę do uzupełnienia 
dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Niezłożenie wyjaśnień bądź 
uzupełnień w wymaganym przez Zamawiającego terminie będzie skutkować odrzuceniem 
oferty. 

12. Badanie oferty wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny (jeżeli zaoferowana 
cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w 
szczególności jest niższa o 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie 
zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. W przypadku gdy oferta wykonawcy budzi wątpliwości 
Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający wzywa wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający 
odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z 
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dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia). 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
a) dokonania poprawy oczywistych omyłek w treści oferty. 
b) zmiany warunków zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.  

W razie modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje 
o takiej modyfikacji podmioty, które złożyły ofertę przed datą modyfikacji oraz 
zamieści modyfikację na stronie internetowej i w Bazie Konkurencyjności oraz 
przedłuży termin składania ofert w przypadku istotnych zmian. 
 

XI. DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia zapytania ofertowego: 

a) bez podania przyczyny - Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek 
roszczenia w tym finansowe od Zamawiającego. 

b) w sytuacji gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza środki przewidziane i dostępne 
na sfinansowanie zamówienia przez Zamawiającego. 

c) gdy nie została złożona żadna oferta w postępowaniu.  
d) gdy wszystkie oferty zostały odrzucone. 

2. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe w przypadku, gdy kwoty 
przedstawione w odpowiedziach na zapytanie ofertowe będą wyższe od zaplanowanych 
w budżecie projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami na 
równych zasadach. 

3. Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego: 
a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego. 
b)  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

c) treść pytań, bez ujawniania źródła, oraz treść wyjaśnień będą publikowane w 
publikatorach, w których było opublikowane zapytanie ofertowe. 

d)  jeśli udzielone wyjaśnienia w sposób istotny zmieniają treść zapytania ofertowego 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do uwzględnienia 
zmian w przygotowywanych ofertach. 

XII. ZAWARCIE UMOWY ORAZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 
1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.  
2. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia może nastąpić: 

a) w siedzibie Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży 
ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert. 

b) także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną i podpisaną umowę 
w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w 
możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu lub  
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c) poprzez podpisanie umowy w formie elektronicznej i przesłanie jej do Wykonawcy, a 
następnie odesłanie podpisanej umowy przez Wykonawcę w ten sam sposób.  

3. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, 
Zamawiający zawrze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie 
o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na zasadach  określonych 
w § 8 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 4 do zapytania 
ofertowego. 

 
XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. Urz. UE L 119 z 
4.05.2016, str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem” Zamawiający informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor ANS w Tarnowie. Dane 

kontaktowe: ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, tel. 14 63 16 500, e-mail: 
rektorat@anstar.edu.pl 

2. Inspektorem ochrony danych w ANS w Tarnowie jest wyznaczony pracownik. Dane 
kontaktowe inspektora: tel. 14 63 16 643, e-mail: inspektor_odo@anstar.edu.pl, lub adres 
wskazany w pkt. 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym nr K-dzpz/10-ZO/2022, prowadzonym w 
trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o rozdz. 6.5.2 Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym 
mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013; 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym, o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą 
konkurencyjności, określoną w rozdz. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. W przypadku nie 
podania danych osobowych oferta będzie podlegała odrzuceniu.  

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego);  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie, udostępniane będą 

zmiany i wyjaśnienia treści zapytania inne dokumenty bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
 

https://anstar.edu.pl/category/przetargi/?param=UCZELNIA 
2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela w zakresie: 

a) merytorycznym: Marcin Zaucha, tel. 14 63 16 618 , e-mail: m_zaucha@anstar.edu.pl  
b) formalnym: Aneta Żurawska-Lany, tel. 14 63 16 687,  

e-mail: a_zurawska@anstar.edu.pl 
 

XV. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 
Załącznik nr 2 – Formularz oferty. 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych. 
Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy. 


