
 

 

 
 

 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
(zamówienie publiczne do 130.000,00 zł netto 

nie objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych) 
 

DA.340.21.23 
          Legnica, dnia 22 marca 2023 r. 
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 
 
 
1. Zamawiający – Województwo Dolnośląskie, Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i 

Językowego Kadr w Legnicy – zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. Zakup systemu 
nawigacyjno-informacyjnego w ramach grantu przyznanego w projekcie „Dostępny samorząd –
granty”. 

2. Adres Zamawiającego: 
Województwo Dolnośląskie, Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr 
w Legnicy, pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica, nr tel. 682 48 64, www.centrumzamek.pl, email: 
sekretariat@centrumzamek.pl, godziny pracy: 8.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku 

3. Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: 
3.1. w sprawach merytorycznych związanych z zapytaniem ofertowym p. Katarzyna 

Drozdowska, pokój nr A112, tel. 76 682 48 64, email: k.drozdowska@centrumzamek.pl – w 
godzinach 8.00 – 14.00, 

3.2. w sprawach formalno-prawnych p. Paweł Jankowiak – specjalista ds. zamówień publicznych, 

email: pawel.janek28@gmail.com  
4. Przedmiot zamówienia:  

34933000-6 – sprzęt nawigacyjny 
4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń systemu nawigacyjno-informacyjnego dla 

osób niedowidzących i niewidomych – 6 szt. 
4.2. Zakup, o którym mowa w pkt. 4.1, dokonywany jest w ramach grantu przyznanego przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w projekcie „Dostępny 
Samorząd – granty”, realizowanego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

4.3. W skład systemu wchodzi 6 znaczników elektronicznych wyposażonych w głośniki i 
opartych o technologię Bluetooth. 
Nadajniki będą działać z aplikacją nawigacyjno-informacyjną i razem tworzyć system 
nawigacyjno-informacyjny w budynku Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i 
Językowego Kadr w Legnicy. 
Poszczególne elementy systemu powinny zostać zaprojektowane w sposób, który zaspokoi 
potrzeby różnych grup Użytkowników w szczególności osób z niepełnosprawnością wzroku. 
Wprowadzenie opisanego systemu spowoduje zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 
korzystania z budynku tych osób. 
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Sprzedający dostarczy dokumentację eksploatacyjno-techniczną przedmiotu zamówienia z 
instrukcją obsługi w języku polskim. System powinien być zgodny z najlepszymi praktykami 
oraz standardami bezpieczeństwa wdrażania systemów informatycznych oraz 
przetwarzania danych. 

4.4. Specyfikacja nadajników 
 Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, nieuszkodzony, pozbawiony 

wad ukrytych oraz posiadać wszelkie wymagane instrukcje, gwarancje (60 miesięcy od 
dostarczenia faktury). 

 Montaż nadajników będzie możliwy na zewnątrz jak i we wnętrzach budynku. 
 Nadajnik powinien być wykonany z tworzywa odpornego na światło słoneczne UV. 
 Wybór koloru obudowy nadajników powinien być możliwy spośród odcieni białego lub 

szarego. 
 Obudowy nadajników powinny spełniać normy szczelności IP65 lub wyższe. 
 Instalacja nadajnika powinna być możliwa na powierzchniach płaskich i wypukłych. 

Sposób instalacji nadajników powinien umożliwiać ich montaż do ścian, powierzchni 
elewacji budynków, szyb, metalowych powierzchni bez wiercenia otworów. 

 Nadajniki powinny posiadać autonomiczne zasilanie bateryjne pozwalające na 
nieprzerwaną pracę w trybie czuwania przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy bez jej 
wymiany. 

 Wymiana i/lub ładowanie baterii powinno być możliwe bez specjalistycznej wiedzy i 
narzędzi. 

 Powinna być możliwa samodzielna wymiana baterii po upływie okresu gwarancyjnego.  
 Nadajniki powinny posiadać możliwość emisji dźwięku o minimalnej głośności 80dB w 

odległości 1 m. 
 Nadajniki powinny umożliwić odtworzenie sekwencji minimum dwóch sygnałów 

dźwiękowych w postaci: sygnału tonowego oraz słownego komunikatu głosowego. 
 Emitowany sygnał tonowy, przy wykorzystaniu różnych dźwięków charakterystycznych 

dla wind, toalet, schodów itp. nazywa oznakowane miejsce. 
 W pamięci nadajnika powinna istnieć możliwość zapisu własnych sygnałów tonowych. 
 Emisja słownych komunikatów głosowych powinna umożliwić nazwanie i krótki lektorski 

opis oznaczonych punktów. 
 W pamięci nadajnika powinna istnieć możliwość zapisu słownych komunikatów 

głosowych minimum dla trzech wersji językowych (polski, angielski oraz ukraiński). 
 Powinna istnieć możliwość ustawienia i zapamiętania poziomów głośności komunikatów 

głosowych oraz sygnału tonowego na minimum 3 poziomach głośności. 
 Nadajnik powinien posiadać zdolność automatycznego dostosowywania głośności 

emitowanych dźwięków do poziomu głośności otoczenia w miejscu zainstalowania 
nadajnika. 

 Wykrycie oraz aktywacja nadajnika powinna odbywać się automatycznie lub na żądanie. 
 Wykrycie oraz aktywacja nadajnika powinna odbywać się z użyciem technologii 

Bluetooth. 
 Wykrycie oraz aktywacja nadajnika powinna odbywać się automatycznie w sposób zdalny 

między urządzeniem z zainstalowaną aplikacją mobilną a nadajnikiem. 
 Nadajnik powinien posiadać możliwość ustawienia minimum 3 poziomów odległości jego 

wykrywania. 
 



 

 

 
 

5. Warunki stawiane Wykonawcy:  
Udział w postępowaniu mogą wziąć Wykonawcy, którzy posiadają:  

5.1. zdolność techniczną do realizacji zamówienia;  
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 1 
do niniejszego Zaproszenia do składania ofert, 

6. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa    
narodowego (Dz.U. z 15 kwietnia 2022 r., poz. 835) z niniejszego postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę: 

1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 
i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 
3ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego; 

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września  
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony 
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 
wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
Ocena spełnienia warunku braku podstaw do wykluczenia nastąpi na podstawie 
oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert 

7. Realizacja dostawy nastąpi w terminie do 30 maja 2023 r. 
8. Klauzula RODO: 

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 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, Zamawiający informuje, że: 
8.1. administratorem danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i 

Językowego Kadr w Legnicy, ul. Zamkowa 1, 59-220 Legnica, email: ido@centrumzamek.pl,  

8.2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym z niniejszym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

8.3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 2 pkt 1) i zgodnie z art 74 ust. 4 uPzp z 
dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 – tj. z późniejszymi zmianami), 
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8.4. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 - 80 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

8.5. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, 

8.6. konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, w odniesieniu do 
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie 
do art. 22 RODO, 

8.7. na podstawie art. 15 RODO Wykonawcy przysługuje:  
a. prawo dostępu do danych osobowych,  
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,  
c. 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,  
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku 

uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
9. Opis sposobu obliczenia ceny: 

9.1. Cena podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty jest wyrażoną w pieniądzu w złotych  
polskich łączną wartością dostawy i innych świadczeń Wykonawcy stanowiących przedmiot 
zamówienia, podana w zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do grosza (do dwóch 
miejsc po przecinku). Określenie ceny zapisem np. z trzema miejscami po przecinku, 
traktowane będzie jako błąd w obliczeniach i skutkować będzie odrzuceniem  oferty. 

9.2. Cenę oferty oblicza się na podstawie: 
9.2.1. wyceny sporządzonej w oparciu o opis przedmiotu zamówienia – pkt 4 niniejszego 
Zaproszenia ofertowego, obliczonej w PLN, 
9.2.2. wyceny innych świadczeń Wykonawcy bez VAT – obliczonej w PLN, 
9.2.3. do tak obliczonej łącznej wartości nalicza się obowiązujący podatek VAT, otrzymując 

cenę przedmiotu zamówienia do Formularza oferty. 
9.3. Wynagrodzenie brutto obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu  

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym ryzyko Wykonawcy z 
tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, jak 
również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

9.4. Oferowana przez Wykonawcę w postępowaniu cena jest ceną brutto. Nie przewiduje  się 
żadnych dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

10. Opis kryteriów wyboru ofert: 
10.1. Zamawiający zastosuje w celu oceny ofert poniższe kryteria: 

a. cena – 100% 
 

     cena minimalna 
 Wartość punktowa ceny = --------------------------------------- * 100 
     cena oferty badanej 
 

10.2. Na podstawie kryterium określonego w pkt. 10.1 lit. a Wykonawca może uzyskać 
maksymalnie 100 punktów. 

10.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę  
punktów. 



 

 

 
 

11. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i załączniki : 
11.1. Formularz oferty wg załączonego wzoru; 
11.2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 

1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert; 
11.3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – wg załącznika nr 2 do niniejszego Zaproszenia 
do składania ofert; 

11.4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik 
nr 3 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert; 

11.5. Zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 4; akceptacja projektu umowy nie stanowi 
zobowiązań prawnych ze strony Zamawiającego. 

12. Wymogi dotyczące oferty: 
12.1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę lub osoby 

upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. 
12.2. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty lub oświadczenia, wymagane w niniejszym 

Zaproszeniu do składania ofert w formie oryginału lub kopii potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. 

12.3. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego 
Zaproszenia do składania ofert, winny być sporządzone według tych wzorów co do treści 
oraz opisu kolumn i wierszy. 

12.4. Oferta powinna obejmować całość zamówienia. 
12.5. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  
12.6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
12.7. Oferty złożone w terminie składania ofert zatrzymuje Zamawiający. 
12.8. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.  
12.9. Zamawiający nie dopuszcza składania w postępowaniu ofert częściowych. 
12.10. Zamawiający nie dopuszcza składania w postępowaniu ofert wariantowych. 

13. Miejsce, formy i termin złożenia oferty: 
13.1. Ofertę w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Dolnośląskie 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, pokój nr C115, nie później 
niż do dn. 30.03.2023 r. do godz. 13:00. Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty; 
lub 

13.2. Ofertę w formie elektronicznej należy przesyłać przy pomocy platformy zakupowej nie 
później niż do dn. 30.03.2023 r. do godz. 13:00. Postępowanie dostępne jest pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/centrum_zamek/proceeding  

14. Zamawiający ma prawo na każdym etapie przebiegu postępowania dokonać jego   unieważnienia 
bez    podania przyczyny  

 
 
 
 

dyrektor 
Dolnośląskiego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Językowego Kadr 
w Legnicy 
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Załączniki: 
Formularz oferty 
Załącznik nr 1 – Oświadczenia Wykonawcy 
Załącznik nr 2– Oświadczenie Wykonawcy – w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku przesłanek wykluczenia z postępowania 
Załącznik nr 4 – Projekt umowy 
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