
 

 

 

Zamawiający:                     Katowice, dnia 22 lipiec 2015 r.  

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa 

Im. Wojciecha Korfantego 

ul.  Harcerzy Września 3 

40-659 Katowice 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 „ZAKUP DALMIERZY DLA KIERUNKU  

GOSPODARKA PRZESTRZENNA” 
 

 
 
 

 

I.  Przedmiot zamówienia: 
 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach  

zaprasza do złożenia oferty na „Zakup dalmierzy dla uczestników projektu „Uczelnia na 

miarę potrzeb - program rozwojowy GWSH w Katowicach” na kierunku Gospodarka 

Przestrzenna” w ramach projektu  pn. „Uczelnia na miarę potrzeb – program rozwojowy 

GWSH w Katowicach” realizowanego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, działanie 4.1 – Wzmocnienie i rozwój 

potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o 

kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, poddziałanie 4.1.1 – 

Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II.  Specyfikacja przedmiotu zamówienia:  
 

Zakup dalmierzy dla uczestników projektu „Uczelnia na miarę potrzeb - program 
rozwojowy GWSH w Katowicach” na kierunku Gospodarka 

 
KOD CPV – 38200000-7 

 
III.  Opis sposobu przygotowania oferty: 
 
1) Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie zamówienia zgodnie ze 

specyfikacją opisaną w punkcie II zapytania ofertowego. 
2) Oferta musi być czytelna i odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
3) W łącznej cenie usługi Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane 

koszty związane z realizacją zamówienia plus podatek VAT naliczony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert oraz wszystkie koszty 
wynikające z zapisów niniejszego zaproszenia, bez których realizacja zamówienia nie 
byłaby możliwa. 

4) Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Do porównania ofert będzie 
brana cena brutto (z VAT) lub pochodnymi. 

5) Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie 
będą podlegały zwiększeniu. 

6) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych, tylko w PLN. 
7) Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno 

ponumerowane.  

8) Na ofertę składa się: 
• arkusz ofertowy (załącznik nr 1)  
• oświadczenie (załącznik nr 2), 
• specyfikacja oferowanego dalmierza (potwierdzająca jednoznacznie 

wymagane parametry opisane w zał. nr 4 do niniejszego zapytania). 
9) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści zapytania ofertowego, o czym    

poinformuje potencjalnych Wykonawców poprzez publikację komunikatu na stronie 
internetowej: http://www.gwsh.pl/projekty_unijne.php.    

10) W razie jakichkolwiek wątpliwości, zgodnie z  Art. 70 par 1 k.c.  umowę poczytuje się 
za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej 
przyjęciu przez Zamawiającego.  

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie postępowania na każdym 

jego  etapie oraz niepodpisania umowy z wybranym Wykonawcą bez podania 
przyczyny. 

13) Złożona przez wykonawcę oferta ważna jest przez 30 dni od daty ostatecznego 
terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. VII. 

14) Zgodnie z Zasadami Finansowania PO KL Zamawiający zastrzega, że w trakcie 
realizacji umowy, tj. do 30 września 2015  r. może zwiększyć wartość zamówienia o 
max 50%. Zwiększenie zamówienia może obejmować pozycje przedmiotu 
zamówienia o których mowa wyżej wg cen zaoferowanych w wybranej ofercie. 

15) Zamawiający zastrzega sobie odpowiedź na ewentualne pytania Wykonawców o 
ile wpłyną nie później niż do dnia 31.07.2015 do godz. 14:00.  

 

Lp. Rodzaj wyposażenia Opis Ilość sztuk 
1 Dalmierz laserowy  Parametry stanowią załącznik nr 4 59 szt. 



 

Uwaga 

Komisja zastrzega sobie prawo sprawdzenia rzetelności oświadczenia poprzez żądanie 

przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających informacje zawarte 

w oświadczeniach. 

 
 

IV.  Sposób oceny oferty: 
 
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto zgodnie z specyfikacją przedmiotu 

zamówienia opisaną w punkcie II zapytania ofertowego dla danej części zamówienia.  

 

Cena = 100 % 
 

1. W przypadku, gdy najniższą cenę zawierać będą przynajmniej dwie oferty, 

Zamawiający zaproponuje Wykonawcom, którzy złożyli  oferty, możliwość złożenia 

ofert dodatkowych w terminie dwóch dni roboczych. Oferty dodatkowe nie mogą 

zawierać cen wyższych niż oferta pierwotna.  

2. W przypadku, gdy wszystkie podlegające ocenie oferty będą wyższe niż kwota jaką 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z wszystkimi 

Wykonawcami, których oferty zostaną ocenione. Negocjacje zostaną 

udokumentowane protokołami z negocjacji.  

3. Oferty należy przesyłać na Arkuszu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

zapytania. 

 

V.   Wybór oferty: 
 

Do podpisania umowy zostanie zaproszony Wykonawca, który nie został wykluczony i 

który zaoferował najniższą cenę brutto zgodnie z kryterium określonym w punkcie IV 
zapytania. 
 
 

VI. Wykluczenia z udziału w postępowaniu 

1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo 
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej 
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) Pełnieniu funkcji organu nadzorczego lub  zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
d) Pozostawaniu w ważnym związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 



 

bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli 
 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca podpisuje 

oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z  Zamawiającym, 

stanowiące integralną część oferty 

2. O udzielenie zamówienia nie może ubiegać się Wykonawca, wobec którego jest 

prowadzone postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze, jak również 
który pozostaje pod zarządem komisarycznym w świetle obowiązujących przepisów 
prawa polskiego. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca 
załączy do oferty aktualny (nie starczy niż 6 miesięcy) odpis z właściwego rejestru albo 
aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności oraz do pisemnego 
oświadczenia, że wobec Wykonawcy nie jest prowadzone postępowanie 

likwidacyjne, upadłościowe czy naprawcze oraz nie pozostaje pod zarządem 
komisarycznym. 

 

 

VII.  Warunki płatności i dostawy: 
 
• Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia:  do 28.08.2015 r. do godziny 

14:00. 

• Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy do siedziby Zamawiającego. 

• Podstawą wystawienia faktury przez wykonawcę jest protokół odbioru przedmiotu 

zamówienia podpisany przez pracownika Zamawiającego upoważnionego                     

do dokonania takiej czynności. 

• Termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury. 

• Miejsce dostawy: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego 40-659 

Katowice – Piotrowice Budynek B - ul. Harcerzy Września 3 pok. A120 

 

 

VIII. Miejsce składania ofert: 
 

• Oferty należy składać do dnia 05.08.2015 r. w Biurze Projektu, pok. A120  budynek A 
lub sekretariacie Uczelni pok. A212, ul. Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice.  

• Oferty należy składać drogą pocztową, kurierem  lub osobiście w zamkniętej kopercie 
z dopiskiem w tytule Oferta - „Zakup Dalmierzy dla kierunku Gospodarka 
Przestrzenna”.  

• O dacie wpływu decyduje data rejestracji oferty w sekretariacie uczelni lub osobiste 

potwierdzenie przez pracownika Biura Projektu. 
• Oferty złożone po dacie i godzinie określonej powyżej pozostaną bez rozstrzygnięcia.  

 
 
IX. Rozstrzygnięcie zapytania: 

 
• Zapytanie zostanie rozstrzygnięte do 07.08.2015 r. Protokół z rozstrzygnięcia zostanie 

zmieszczony na stronie http://www.gwsh.pl/projekty_unijne.php.  



 

 

X. Kontakt: 
 

• Anna Ciołek anna.ciolek@gwsh.pl  tel. 32 35 70 634 

• Andrzej Markowicz andrzej.markowicz@gwsh.pl tel.  32 35 70 634 

 

XI. Załączniki: 
 

• Załącznik nr 1 -  Arkusz ofertowy. 

• Załącznik nr 2  - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zawartych                  

w ofercie. 

• Załącznik nr 3 – Wzór umowy. 

• Załącznik nr 4 – Parametry dalmierza. 


