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Zapytanie ofertowe nr 1/WUN z dnia 23 listopada 2021 r. 

Zakup wraz z dostawą komputerów typu all-in-one i projektorów multimedialnych  
celem doposażenia sal wykładowych i nauczycieli akademickich Collegium Da Vinci   

 

1. Informacje o przedsięwzięciu:  

„Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość", ogłoszone Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 
stycznia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie 
prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” 

Instytucja finansująca: Minister Edukacji i Nauki 

2. Numer umowy: MEiN/2021/40/DIR/WUN/12 

3. Dane Zamawiającego:  

Nazwa:    Collegium Da Vinci 

Forma prawna:   niepubliczna szkoła wyższa 

REGON:    630705827      

NIP:     7831121773 

Adres do korespondencji:  ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań 

4. Termin składania ofert: 2 grudnia 2021 r. 

5. Podstawa prawna prowadzonego postępowania: Postępowanie jest prowadzone na 
podstawie niniejszego zapytania ofertowego. Podstawą wszczęcia niniejszego postępowania 
są obowiązujące „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020” 

6. Miejsce publikacji zapytania ofertowego: https://cdv.pl/o-nas/collegium-da-vinci/dzial-
projektow-europejskich/wsparcie-uczelni-niepublicznych-w-zakresie-prowadzenia-zajec-z-
wykorzystaniem-metod-i-technik-ksztalcenia-na-odleglosc/ 

7. Miejsce i sposób składania ofert: 

a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. 

https://cdv.pl/o-nas/collegium-da-vinci/dzial-projektow-europejskich/wsparcie-uczelni-niepublicznych-w-zakresie-prowadzenia-zajec-z-wykorzystaniem-metod-i-technik-ksztalcenia-na-odleglosc/
https://cdv.pl/o-nas/collegium-da-vinci/dzial-projektow-europejskich/wsparcie-uczelni-niepublicznych-w-zakresie-prowadzenia-zajec-z-wykorzystaniem-metod-i-technik-ksztalcenia-na-odleglosc/
https://cdv.pl/o-nas/collegium-da-vinci/dzial-projektow-europejskich/wsparcie-uczelni-niepublicznych-w-zakresie-prowadzenia-zajec-z-wykorzystaniem-metod-i-technik-ksztalcenia-na-odleglosc/
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b) Ofertę należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej lub elektronicznej wg wzoru 
znajdującego się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

c) Ofertę należy przedstawić z uwzględnieniem waluty polskiej PLN.  
d) Oferta oraz wszelkie oświadczenia składane przez Wykonawcę w toku postępowania 

winny być parafowane na każdej stronie oraz podpisane na końcu oferty przez osoby 
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  

e) Oferta Wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby 
składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub 
podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną). 

f) Oferta powinna być doręczona w terminie do dnia 2 grudnia 2021 r. w oryginale  
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na Zapytanie ofertowe nr 1/WUN z dnia  
23 listopada 2021 r.” na adres: Rektorat Collegium Da Vinci, ul. Gen. T. Kutrzeby 10, 61-
719 Poznań w godzinach pracy Rektoratu Collegium tj.: 08:00-16:00 (liczy się data 
wpływu) lub w formie skanu wymaganych dokumentów drogą elektroniczną (e-mail) na 
adres: oferty@cdv.pl do godziny 23:59:59 z numerem ogłoszenia w tytule wiadomości.  

g) Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 

8. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Łukasz Krystianc, tel. 61 271 11 84 

9. Kategoria ogłoszenia: Dostawy 

10. Podkategoria ogłoszenia: Sprzęt IT 

11. Miejsce realizacji zamówienia: Poznań 

12. Kod CPV: 

30200000-1 - Urządzenia komputerowe 

38652100-1 - Projektory 

13. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do 
siedziby Zamawiającego 10 szt. komputerów typu all-in-one oraz 8 szt. projektorów 
multimedialnych, celem wsparcia procesu kształcenia na odległość poprzez doposażenie sal 
wykładowych i nauczycieli akademickich Collegium Da Vinci. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja: 

1. Zakup wraz z dostawą komputerów typu all-in-one 

Ilość:    10 szt. 

Procesor:  Intel i3 lub i5 (co najmniej 10-tej gen., co najmniej 4 rdzenie) 
lub równoważny 

mailto:oferty@cdv.pl
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Pamięć RAM:   min. 8 GB 

Dysk SSD:  min. 256 GB 

Ekran:    przekątna min. 21,5″ 

matowe podświetlenie LED 

Rozdzielczość:  nie mniejsza niż 1920x1080 

Interfejs sieciowy:  Wi-Fi, LAN 1 Gb/s 

Pozostałe:   mysz i klawiatura w zestawie 

wbudowana kamera i głośniki 

2. Zakup wraz z dostawą projektorów multimedialnych 

Ilość:    8 szt. 

Technologia:   LCD/3LCD 

Rozdzielczość:  1920x1080 

Format obrazu:  16:9 

Jasność:   nie mniej niż 4000 ANSI lumen 

Kontrast:   nie mniej niż 16000:1 

Żywotność lampy:  nie mniej niż 5500 h 

Pozostałe:   co najmniej 2 wejścia HDMI 

14. Termin(y) realizacji przedmiotu zamówienia 

Zakup wraz z dostawą 10 szt. komputerów typu all-in-one: 21.12.2021 r. 

Zakup wraz z dostawą 8 szt. projektorów multimedialnych: 21.12.2021 r. 

15. Załączniki:  

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

16. Warunki udziału w postępowaniu: 

Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej  
i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-
organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy. 
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Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności:  

Warunkiem udziału w postępowaniu podmiotów gospodarczych jest przedłożenie aktualnego 
odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

Brak złożenia wyżej wymienionego dokumentu będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

Wiedza i doświadczenie: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 2 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, 
wykonali co najmniej 1 usługę polegającą na sprzedaży i dostawie sprzętu komputerowego  
lub multimedialnego na kwotę nie mniejszą niż 25 000,00 zł brutto. 

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony na podstawie złożonego załącznika  
nr 1 do zapytania ofertowego. 

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych 
dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:  

Podmioty gospodarcze, które ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą spełnić łącznie 
warunki: 

1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia; 

2. nie znajdują się w stanie likwidacji ani nie ogłoszono ich upadłości;  

3. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne  
i zdrowotne. 

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony na podstawie oświadczenia, stanowiącego 
część załącznika nr 1 do zapytania ofertowego – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych 
dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu. 

17. Dodatkowe warunki: 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. obejmujących 
wyłącznie zakup wraz z dostawą 10 szt. komputerów typu all-in-one lub wyłącznie zakup 
wraz z dostawą 8 szt. projektorów multimedialnych. 
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2. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia 
podwykonawcom. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od 
Wykonawców dotyczących wszystkich elementów złożonej oferty. 

6. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 21 dni. Wykonawcy nie przysługuje zwrot 
kosztów sporządzenia oferty. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania przed terminem 
składania ofert, a w przypadku, gdy zmiany będą miały istotny wpływ na treść składanych 
ofert wydłuży termin na ich składanie. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty 
oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego 
Wykonawcę. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia na każdym etapie jego realizacji, w szczególności w przypadku gdy wystąpiła 
istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie 
Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,  gdy postępowanie obarczone 
jest wadą, która może mieć wpływ na wynik postępowania lub gdy zaistnieją inne 
uzasadnione okoliczności. 

10. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa. 
Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy z przyczyny powstania nowych, 
uniemożliwiających podpisanie umowy okoliczności. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania 
przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z Wykonawcą. 

12. W każdym przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień opisanych powyżej 
nie będzie przysługiwało oferentom żadne roszczenie wobec Zamawiającego, a w 
szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub zwrot kosztów uczestnictwa w 
postępowaniu. 

13. Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na stronie www.cdv.pl w terminie do 5 dni od daty 
zamknięcia przyjmowania ofert, ewentualnie powiadomi oferentów o przedłużeniu terminu 
ogłoszenia wyboru oferty na stronie internetowej lub drogą e-mail. O wyborze 
najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów poprzez e-mail. 

14. Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych 
(złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych  (zwłaszcza nie będącą ofertą w 

http://www.cdv.pl/
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rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z 
przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania. 

19. Warunki zmiany umowy: 

W sytuacji, w której wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy lub Zamawiający 
albo Wykonawca odstąpią od zawartej umowy, Zamawiający może podpisać umowę z 
kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną 
najwyższą liczbę punktów. Zawarta z takim Wykonawcą umowa może zawierać zmiany w 
stosunku do treści Zapytania Ofertowego oraz oferty Wykonawcy. 

20. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:  

● Odpis z właściwego rejestru 

● Wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy 

● Dokumenty (pełnomocnictwo) potwierdzające uprawnienia osób do podpisania oferty - 
jeżeli nie wynika to z dokumentów rejestrowych 

● Referencje klientów / końcowe protokoły odbioru 

21. Ocena oferty: 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: 

1. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych przystąpienia do postępowania - w tym 
złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami na kompletnych 
formularzach załączonych do niniejszego zapytania. 

2. Wybór wykonawcy na podstawie uzyskania najwyższej liczby punktów w ramach każdej z 
części przedmiotu zamówienia: 

● Cena brutto - waga 100% 

Sposób oceny: przyznana danej ofercie liczba punktów = (Najniższa cena wśród złożonych 
ofert / Cena badanej oferty) x 100. 

Maksymalna liczba punktów: 100. 

3. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

5. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia. 

22.Wykluczenia: 

Z postępowania będą wykluczeni Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo.  
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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: 

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; 

d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu  
w 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; 

e. powiązaniu w sposób inny, niż wskazane w lit. a-d. 

W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed 
wszczęciem postępowania, wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub 
wykonali nienależycie zobowiązania wobec Zamawiającego, chyba że było to następstwem 
okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności. 


