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Zapytanie ofertowe - rozeznanie rynku dotyczące 

zakupu i dostarczenia podręczników  

 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie realizujący projekt „Stabilny zawód Twoją perspektywą” w 
ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z 
prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostarczenie podręczników dla słuchaczy 
Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego – Technik informatyk, Kwalifikacja E.12. Montaż i eksplantacja 
komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.  

 
I.  Tryb udzielenia zamówienia: 
Wybór dostawcy odbywa się z zachowaniem zasady rozeznania rynku, na podstawie wewnętrznego Regulaminu 
udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji projektów współfinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, opracowany zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem rozeznania rynku jest dostawa podręczników do nauki zawodu Technik informatyk realizujących 
treści z zakresu kwalifikacji E.12 niezbędnych do przeprowadzenia Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego – 
Montaż i eksplantacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (Kwalifikacja E.12), który 
realizowany będzie w Puławach. 
 
 
Wykaz podręczników przewidzianych do zakupu: 

L.p. Tytuł podręcznika, wydawca, autor 
Liczba sztuk 

planowana do 
zakupu 

1. 
PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. TECHNIK 
INFORMATYK. KWALIFIKACJA E.12, Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel, 
Wydanie 2015 r., Wydawca: WSiP 

15 

2. 

NAPRAWA KOMPUTERA OSOBISTEGO. PODRĘCZNIK DO NAUKI 
ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 
Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek, Wydanie 2013 r., 
Wydawca: WSiP 

15 

3. 

UŻYTKOWANIE URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH KOMPUTERA 
OSOBISTEGO. PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODU TECHNIK 
INFORMATYK Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek, Wydanie 2013 
r., Wydawca: WSiP 

15 

4. 

PRZYGOTOWANIE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO DO PRACY. 
PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. CZĘŚĆ 1 
Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek, Wydanie 2019 r., 
Wydawca: WSiP 

15 

5. 

PRZYGOTOWANIE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO DO PRACY. 
PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. CZĘŚĆ 2 
Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek, Wydanie 2018 r., 
Wydawca: WSiP 

15 



 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

2

6. 

KWALIFIKACJA E.12. MONTAŻ I EKSPLOATACJA KOMPUTERÓW 
OSOBISTYCH ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH. PODRĘCZNIK DO 
NAUKI ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, Tomasz Kowalski, Rok 
wydania: 2013 r., Wydawca: Helion Edukacja 

15 

7. 

 
 

REPETYTORIUM I TESTY EGZAMINACYJNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
TECHNIK INFORMATYK. KWALIFIKACJA E.12, Tomasz Klekot, Krzysztof 
Pytel, Rok wydania: 2015, Wydawca: WSiP 

15 

 
W formularzu oferty Wykonawca podaje łączną cenę brutto i netto za zakup jednego kompletu 7 różnych 
podręczników tj. cenę za:  
a) 1 egzemplarz - Pracownia urządzeń techniki komputerowej. Technik informatyk. Kwalifikacja E.12,  
b) 1 egzemplarz - Naprawa komputera osobistego. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk,  
c) 1 egzemplarz - Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego. Podręcznik do nauki zawodu 

technik informatyk,  
d) 1 egzemplarz - Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Podręcznik do nauki zawodu technik 

informatyk. Część 1 
e) 1 egzemplarz - Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Podręcznik do nauki zawodu technik 

informatyk. Część 2 
f) 1 egzemplarz -  Kwalifikacja e.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. 

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk 
g) 1 egzemplarz - Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik informatyk. Kwalifikacja 

E.12 
 

III.Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 
Kod CPV 22111000-1 – Podręczniki szkolne 
 
IV. Termin wykonania zamówienia: 
Planowany termin realizacji: maj – lipiec 2019 r. Szczegółowy termin realizacji usługi zostanie przedstawiony 
przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby 
podręczników wykazanych w opisie przedmiotu zamówienia.  
 
V. Opis warunków udziału w postępowaniu: 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria: 
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają 

taki obowiązek. 

2. Dysponują odpowiednim potencjałem  technicznym. 

3. Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. 

4. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
 

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby/firmy, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. 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, a 
Wynajmującym, 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 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. 

VI. Kryteria oceny ofert, wagi procentowe/punktowe, opis przyznawania punktacji za spełnienie danego 
kryterium:  
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące 
kryterium/kryteria: 
Cena -100% (100 pkt) 
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1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru: 
 
                                                                    C minimalna (za 1 komplet 7 podręczników)  
Cena (za 1 komplet 7 podręczników) = ---------------------------------------------------------------- x 100 
                                                       C oferty badanej (za 1 komplet 7 podręczników) 
 
Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.  
Zamawiający wybierze najkorzystniejsze oferty  w oparciu o cenę. 
 

 
VII. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO  
Stosownie do art. 13 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 (RODO) informujemy, że 
a) Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin, e-mail: zdz@zdz.lublin.pl 

tel. (+ 48) 81 532 70 21 przetwarza Pana/Pani dane osobowe jako administrator danych osobowych;  
b) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Lublinie – e-mail: 

rodo@zdz.lublin.pl Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie kursu w ramach projektu „Stabilny 
zawód Twoją perspektywą”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020.  

c) podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem określonym w obowiązujących Wytycznych 
dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

d) odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie będą 
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z Wytycznymi 
dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym.  

e) dane osobowe będą przechowywane w związku realizacją projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia 
roku następnego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne 
wydatki dotyczące zakończonego projektu. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo 
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla 
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym 
okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym 
przepisami o rachunkowości. 

f) stosowanie do art. 22 RODO Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opierać się będzie 
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

g) posiada Pan/Pani :  
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;  
− 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 2;  
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert: 
W odpowiedzi na zamówienie: 
1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1. 

2. Do oferty należy dołączyć:  

a) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 2,  

b) oświadczenie dotyczące klauzuli informacyjnej RODO Załącznik nr 3 

3.      Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim, 

                                                 
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
 
2 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 



 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

4

3. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane 

przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

4. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.  

5. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania wycen częściowych ani wycen wariantowych. 

 

IX. Forma, miejsce i termin składania ofert: 
Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) do 
dnia 24 maja 2019 r. do godz. 10.00 w formie: 
-  pisemnej w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20 – 019  (Sekretariat), 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Znak sprawy: 3/RR.E.12/SZTP/2019”                   
- elektronicznej na adres: m.osuch@zdz.lublin.pl w tytule z dopiskiem „Znak sprawy: 3/RR.E.12/SZTP/2019”                                                               
 
W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty 
przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do sekretariatu Zamawiającego na w/w adres, w przypadku poczty 
elektronicznej datę wpływu na adres wskazany przez Zamawiającego. 
 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub 
braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym 
miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.  
 

X.  Osoby do kontaktów: 
Marta Osuch, adres e-mail: m.osuch@zdz.lublin.pl 

Małgorzata Wróblewska, adres e-mail: m.wroblewska@zdz.lublin.pl 
 

XI. Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.zdz.lublin.pl, w zakładce: 
Zapytania ofertowe): 
1. Formularz oferty Wykonawcy. 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. 
3.     Oświadczenie dotyczące klauzuli informacyjnej RODO.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


