
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6  im. Druha Wacława Milke w Płocku 
 

09-402  Płock  ul. 1 Maja 11 

tel/fax   24  262 40 15                    e-mail:   sekretariat@sp6plock.pl 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

   
 Płock, dnia 03.02.2022 

 
Zaproszenie do składania ofert 01/LP/Robotyka/SP6/2022 

 
dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 PLN  
do składania ofert na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w zakresie wyposażenia szkoły w specjalistyczne 
urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki” -  
roboty Photon, maty edukacyjne do Photona.  

 
I. ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Miasto Płock Pl. Stary Rynek 1,  09-400 Płock  NIP 7743135712 
Odbiorca/Płatnik : Szkoła Podstawowa Nr 6  im. Druha Wacława Milke w Płocku, ul. 1 Maja 11 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest  zakup i dostawa do Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku przy ul. 1 Maja 11 wyposażenia 
technicznego oraz jego instalacja, uruchomienie oraz integracja z infrastrukturą szkolną, niezbędnego do rozwoju 
umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
1. Podpisanie i odesłanie umowy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 
2. Termin wykonania zamówienia do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 

 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY - Oferta powinna być: 

1. sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania 
2. charakterystyka oferowanego przez Wykonawcę sprzętu ( przy spełnieniu wymogów stawianych  w opisie 

przedmiotu zamówienia z Załącznika Nr 1 ) stanowi Załącznik Nr 2 i jest obowiązkowym elementem oferty. 
W przypadku, gdy oferent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub są one 
niezgodne z zapisami ogłoszenia, Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia, przy czym wezwanie kierowane 
jest tylko do oferentów, których oferta jest najkorzystniejsza. Brak uzupełnienia dokumentów we 
wskazanym terminie powoduje odrzucenie oferty. 

3. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji. Dokumenty mogą być 
przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych z oryginałami przez Dostawcę. 
Dostawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów zawierających stwierdzenia zgodne z faktami  
i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania. 

4. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę: zapis  
„za zgodność z oryginałem” + podpis 

5. Akceptacja wzoru umowy. 
6. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, należy załączyć pełnomocnictwo osoby lub 

osób podpisujących ofertę w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
 
V. TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA OFERT I OCENY OFERT 

1. 09-402 Płock, ul. 1 Maja 11, w zamkniętej kopercie z opisem ”Laboratoria Przyszłości – robotyka” lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@sp6plock.pl  do dnia 11.02.2022r. do godziny 
12.00. 

2. Otwarcie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty oraz poinformowanie o wyborze nastąpi po otrzymaniu 
środków finansowych na realizację projektu i zostanie ogłoszony w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 6     
09-402 Płock, ul. 1 Maja 11 oraz na stronie internetowej pod adresem www.sp6plock.pl oraz 
www.bip.zjoplock.pl. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.sp6plock.pl, www.bip.zjoplock.pl 

 
VI. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni.  
2. Przy wyborze oferty Zamawiający kieruje się kryterium 100% cena. 
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3. W przypadku, gdy wartość zamówienia przewyższy kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia lub 
dwóch Wykonawców złoży ofertę z taką samą ceną, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
5. Ogłoszenie, a także warunki składania ofert mogą być zmienione lub odwołane. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość nie zawarcia umowy z którymkolwiek z oferentów. 
6. W przypadku gdy oferent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub są one niezgodne  

z opisami zaproszenia, Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia, przy czym wezwanie kierowane jest tylko 
do oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Brak uzupełnienia dokumentów we 
wskazanym terminie powoduje odrzucenie oferty.  

7. W przypadku gdy oferta zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający wzywa do złożenia wyjaśnień, przy czym 
wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Brak 
wyjaśnień lub uznanie ich przez Zamawiającego za nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty. 

8.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.   

 
VII. DODATKOWE INFORMACJE  

Dodatkowych informacji udziela Marta Szczecińska pod numerem telefonu 24 262 40 15 oraz adresem      

email: wicedyrektor@sp6plock.pl 

VIII. ZAŁĄCZNIKI:  
Opis przedmiotu zamówienia - zał.1  
Wzór formularza ofertowego -  zał.2 
Wzór umowy - zał.3 
RODO – zał.4 
 
 
 
 

                                                                                   Katarzyna Fabiszewska 

                                                   Dyrektor  
                                                                                                 Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku 

 


