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Sporządzono na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości do 30000 euro w Szkole Podstawowej nr 64 w Łodzi 

 
 
 
 

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/2019/SP64/P 
 

Stosownie do postanowień art. 35 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013. poz. 885  
z późn.zm.), Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2015. poz. 2164) 
zwracamy się z zapytaniem ofertowym na dostawę specjalistycznego sprzętu doposażeniowego z obszaru SPE 
(Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych) i SPR (Specjalnych Potrzeb Rozwojowych) do Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi 
niezbędnych do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego pn. : „Akademia Przyszłości”, nr umowy: RPLD.11.01.02-10-0037/18-00.  
 
1. Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 64 przy w Łodzi 

ul. Anczyca 6, 93-262 Łódź, tel.: (42) 643 12 01, e-mail: sp64.projekt@poczta.fm 
2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro tj. zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm) prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą 

konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 w sprawie szczególnych warunków realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie  

z zasadą konkurencyjności. – Rozdział 6.5.2. 
3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawę specjalistycznego sprzętu doposażeniowego 

z obszaru SPE (Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych) i SPR (Specjalnych Potrzeb Rozwojowych) dla Szkoły 

Podstawowej nr 64 w Łodzi niezbędnych do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. :„Akademia Przyszłości”, nr umowy RPLD.11.01.02-10-0037/18-

00.  

 

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 części i składa się z następujących elementów:  
 

1. Zestaw Uwaga Słuchowa - metoda A. Tomatisa  

2. Logopedia zestaw programów logopedycznych 

3. Logopedyczny zestaw gier karcianych typu „Piotruś” 

4. Pakiet oprogramowania do terapii pedagogicznej w wersji rozszerzonej (rozwijający predyspozycje matematyczne) 

 

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli poniżej. 
Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:  

39162100-6 - pomoce dydaktyczne; 
39162110-9 - sprzęt dydaktyczny; 
39162000-5 - pomoce naukowe; 
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny 

 
 
 
 
 

Łódź, 2 grudnia 2019 r. 
………………………………………………………………….. 

data i miejsce sporządzenia 
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Opis przedmiotu zamówienia:  
 

część przedmiot zamówienia 
Ilość 

sztuk/zestawów 

1.  

Zestaw Uwaga Słuchowa - metoda A. Tomatisa - wymagania minimalne: 

 

 System do treningu uwagi słuchowej, oparty o założenia metody 

prof. Alfreda Tomatisa Terapia dla min. 4 osób na różnych 

programach terapeutycznych w tym samym czasie 

 Moduł dźwiękowy zestawu terapeuty, wraz z niezbędnymi 

gniazdami do podłączenia słuchawek, mikrofonu, zasilacza i 

gniazda USB 

 Profesjonalne słuchawki wokółuszne, wraz ze zintegrowanym 

pobudnikiem kostnym. Słuchawki z wysokiej klasy odpornym na 

zakłócenia przewodem kablowym,  zapewniającym bezstratny 

przesył sygnału (min. 4 szt.)  

 Opaski frotte do słuchawek powietrzno – kostnych Opaski służą 

do optymalnego dopasowanie słuchawek.   

 Wysokiej klasy i czułości mikrofon pulpitowy, wraz z osłonką w 

formie metalowej siateczki. Mikrofon przeznaczony od ćwiczeń 

aktywnych oraz nagrywania głosu matki. 1  

 Pendrive z zapisaną aplikacją terapeuty (oprogramowanie), 

podręcznikiem użytkowana w formie elektronicznej oraz z 

zapisaną bazą utworów muzycznych.   

 Listwa przeciwprzepięciowa - dedykowana listwa zapewniająca 

bezpieczeństwo sprzętu i użytkowania.  

 Umowa licencyjna na czas nieokreślony na użytkowanie sprzętu 

oraz oprogramowania.   

 Dedykowany do sprzętu Uwaga Słuchowa - metoda A. Tomatisa 

laptop, zapewniający trwałość, bezpieczeństwo i stabilność pracy. 

 Deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych (93/42/EEC) Sprzęt 

medyczny.  

 Szkolenie z obsługi systemu w placówce u Klienta dla 

użytkowników 

 Dowóz, instalacja i uruchomienie zestawu w placówce Klienta. 

 Moduł zawierający podstawowe akcesoria do treningu motoryki 

małej podczas terapii z metodą wg A Tomatisa. Moduł zawiera 

przynajmniej: Gniotek/piłeczka antystresowa 4 szt., Kula lub 

kostka do uspokojenia, ćwiczenia koncentracji oraz cierpliwości - 4 

szt., Kula manipulacyjna z otworami do oznaczonymi 

kolorystycznie - 4 szt.    

 Moduł diagnostyczny - profesjonalny, dedykowany audiometr 

medyczny, skalibrowany zgodnie z parametrami metody wg A 

Tomatisa. 

 Dodatkowe/zapasowe słuchawki powietrzno-kostne min. 3szt. 

 Zestaw pomocy terapeutycznych, w zestawie: wycinanki, 

malowanki, karty do gry, pisaki, farby 

1 



   
 
 
 

 
Szkoła Podstawowa nr 64 
ul. Anczyca 6 93-262 Łódź  
tel.: (42) 643 12 01  
e-mail: sp64.projekt@poczta.fm 

  

Projekt „Akademia Przyszłości” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Dedykowane akcesoria do utrzymywania czystości i 

dezynfekowania słuchawek oraz sprzętu - 2 zestawy 

 
Gwarancja: 2 lata 

2.  

Logopedia zestaw programów logopedycznych - wymagania minimalne: 

 Min. 19 logopedycznych programów multimedialnych 

wspierających profilaktykę, diagnozę oraz terapię zaburzeń mowy i 

języka występujących u dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym wraz z wyposażeniem dodatkowym: 

urządzeniem wysokiej jakości specjalistycznym tabletem, drukarką, 

mikrofonem 

 Programy wchodzące w skład zestawu, w wersji podstawowej i 

profesjonalnej: Szereg szumiący, Szereg syczący, Szereg ciszący. 

Różnicowanie szeregów, Głoska r - moduł podstawowy, Głoski r, l - 

moduł profesjonalny, Mowa bezdźwięczna, Sfonem, Echokorektor, 

Trening logopedyczny, Głoski tylnojęzykowe k, g, h, Logo–gry, 

Mówiące obrazki, Zabawy słowem, Obrazkowy słownik 

tematyczny, Logorytmika 

 Min. 4000 interaktywnych ćwiczeń i min. 2000 kart pracy, 

 profesjonalny mikrofon, 

 przewodnik metodyczny (szczegółowe opisy programów, 

propozycje scenariuszy zajęć oraz tekstów terapeutycznych), 

 wsparcie techniczne, 

 Karta typu MicroSD z dodatkowymi plikami 

 

Gwarancja: min. 2 lata 

1 

3.  

Logopedyczny zestaw gier karcianych typu „Piotruś”. Pakiet - wymagania 

minimalne: 

 Logopedyczny zestaw gier karcianych typu „Piotruś”.  

 Jeden bądź więcej zestawów zawierających głoski: sz, ż, cz, dż; s, z, 

c, dz, ś, ź, ć, dź, l, tr-dr (pr-br, kr-gr), r, l-r, k, g, p, b, t, d, f, w  

 Min. 8 talii kart obejmujących wszystkie głoski 

 

Gwarancja: min. 2 lata 

1 

4.  

Pakiet oprogramowania do terapii pedagogicznej w wersji rozszerzonej 

(rozwijający predyspozycje matematyczne) - wymagania minimalne: 

 multimedialne oprogramowanie rozwijające predyspozycje 

matematyczne oraz wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń w 

tym zakresie 

 min. pięć programów, z których każdy może zostać przypisany do 

określonej grupy wiekowej (zgodnie z wymogami podstawy 

programowej) 

 min. 1300 kart pracy 

1 
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 produkt zgodny z nową podstawą programową 

 skład zestawu umożliwiający wydruk 

 

 
4. Miejsce i termin realizacji umowy 

4.1. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi, ul. Anczyca 6, 93-262 Łódź 

4.2. Termin dostawy najpóźniej do dnia: 27.12.2019  

(w godzinach pracy placówki tj. od godz. 8:00 do godz. 15:30) 
4.3. Umowa obowiązuje od momentu jej podpisania do zakończenia okresu gwarancji na dostarczony sprzęt 

udzielonej przez Wykonawcę. 

 
5. Kryteria oceny ofert i informacja o wagach: 

Kryterium a: Cena: 60%  
Kryterium b: Termin dostawy od dnia podpisania umowy: 40%  
 
 

6. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: 

6.1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert w oparciu o następujące kryteria:  

6.1.1. Cena brutto oferty (60%) , max. 60 pkt X = (A : B) x 60 pkt,  

gdzie: A – najniższa cena wśród złożonych ofert, B – cena oferty ocenianej  
6.1.2. Termin dostawy od dnia podpisania umowy: 40%, max. 40 pkt 

6.1.2..1. Do 7 dni od daty podpisania umowy – 40 pkt. 

6.1.2..2. Od 8 do 12 dni od daty podpisania umowy – 20 pkt. 

6.1.2..3. Od 13 do 15 dni od daty podpisania umowy – 5 pkt. 

6.1.2..4. Powyżej 15 dni od daty podpisania umowy – 0 pkt. 

6.2. Oferta może uzyskać max. 100 pt.  

6.3. Ocena spełnienia kryteriów a i b będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów.  

6.4. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone 

wyżej kryteria.  

6.5. W przypadku, gdy złożono dwie lub więcej ofert, które uzyskały taką samą ocenę, Zamawiający wybierze 

ofertę z niższą ceną, a w przypadku złożenia ofert z taką samą ceną Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Przy czym nowo 

zaproponowane ceny nie mogą być wyższe od ceny pierwotnej. 

6.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, jeżeli zaproponowana jest rażąco 

niska, tj. niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.  

 
 

7. Zasady wyliczania ceny. 

7.1. Cenę oferty należy wpisać na Formularzu Oferty. Cena musi zawierać dane o podatku VAT.  

7.2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól w Formularzu Oferty.  

7.3. Brak wypełnienia i określenia wartości, w którejś z pozycji Formularza oraz dokonywanie zmian w treści 

Formularza spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do Formularza.  

7.4. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie 

Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk 

Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.  

7.5. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia,  
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a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.  
7.6. Cena podana w formularzu ofertowym winna być wyrażona w PLN, wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.  

7.7. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  

 
 

8. Pozostałe warunki zamówienia: 

8.1. Zamawiający dopuszcza przygotowywanie ofert częściowych  

8.2. Oferta musi zawierać ceny jednostkowe netto, brutto oraz cenę oferty netto i brutto  

8.3. Podana w ofercie cena winna uwzględniać dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego. 

8.4. Składający ofertę winien posiadać doświadczenie w realizacji dostaw zbieżnych z przedmiotem zamówienia i 

udokumentować realizację dwóch takich dostaw o wartości nie mniejszej niż połowa wartości oferowanego 

sprzętu (w ramach wszystkich oferowanych części zamówienia łącznie) tj. w przypadku oferty na łączną 

sumę  np. 50 000,00 zł należy udokumentować co najmniej dwie dostawy na poziomie min. 25 000,00 zł, 

dołączając do oferty odpowiednie rekomendacje (faktura nie stanowi rekomendacji). Brak rekomendacji 

skutkować będzie odrzuceniem oferty.  

8.5. Składający ofertę winien dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z 

zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego pn.: „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i 

kapitałowych”) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 – Oświadczenie 

wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia”).  

8.6. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku 

Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do innych rejestrów 

bądź ewidencji warunkujących realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien przedstawić także te 

dokumenty rejestracyjne.  

8.7. Zamawiający dopuszcza wypowiedzenie umowy w razie naruszenia przez Wykonawcę:  

8.7.1. terminów realizacji poszczególnych zadań ustalonych z zamawiającym,  

8.7.2. nienależytej staranności i rzetelność w realizacji poszczególnych zadań.  

8.7.3. stwierdzenia braku atestów i certyfikatów wymaganych prawem i dopuszczających dostarczony sprzęt 

do użytkowania w polskim systemie oświaty. 

8.8. Termin składania ofert: do dnia 10.12.2019r. do godziny 12.00.  

8.9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty wniesione po terminie Zamawiający pozostawia w 

dokumentacji przetargowej bez informowania o tym fakcie Wykonawcy.  

8.10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca 

może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma 

pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane, opieczętowane i 

oznaczone, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

8.11. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony szkoły 

www.sp64lodz.wikom.pl, a także drogą elektroniczną na adres email podany przez Oferenta w Formularzu 

Ofertowym. Informacja o wyniku postępowania zostanie także upubliczniona w ogólnopolskiej bazie 

konkurencyjności.  

8.12. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań dotyczących niniejszego postępowania. Wszelkie 

wnioski oferentów o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego prosimy kierować na adres email: 

sp64.projekt@poczta.fm Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 

wyznaczonym terminem składania ofert, tj. do dn. 6.12.2019r. do godz. 12:00. 
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9. Sposób przygotowania ofert: 

9.1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz oferty” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)  

9.2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.  

9.3. Integralną część oferty stanowią także oświadczenia – załącznik nr 2 i 3, a także załączone poświadczenie 

Wykonawcy dot. realizacji  dostaw wymienionych w pkt. 8.4 wraz z rekomendacjami.  

Brak któregokolwiek z wymaganych powyżej dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.  
9.4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.  

9.5. Ofertę złożyć można pocztą na adres Zamawiającego (z dopiskiem na kopercie „Zapytanie ofertowe  

nr 1/12/2019/SP64/P”), drogą elektroniczną na adres e-mail: sp64.projekt@poczta.fm, bądź osobiście w 
siedzibie Szkole Podstawowej nr 64 w Łodzi, ul. Anczyca 6, 93-262 Łódź, w godz. 8.00-15.30.  

 
 
 
 

………………………………..………………………………………………………… 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi  
Anna Jagielska 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


