Warszawa, dnia 10 października 2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/6/FO/POPC/2017
ZAMAWIAJĄCY:
Fundacja Orange
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
NIP: 5213367997
KRS 0000241397
tel. 22 527 40 14
www.fundacja.orange.pl
Fundacja Orange zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą
konkurencyjności postępowaniu na zakup i dostawę zestawów robotów edukacyjnych Dash & Dot
(lub równoważnych) z przeznaczeniem do prowadzenia nauki programowania oraz zastosowania
Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w edukacji.
Postępowanie prowadzone jest przez Fundację Orange (we współpracy z Partnerami) w ramach
projektów: „Zaprogramuj przyszłość #2”, „Zaprogramuj przyszłość #6”, „Zaprogramuj przyszłość #40”,
„Zaprogramuj przyszłość #46”, „Zaprogramuj przyszłość #51”, „Zaprogramuj przyszłość #55”,
„Zaprogramuj przyszłość #56”, dalej „Projektów”, realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś III
„Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji
cyfrowej".
Celem Projektów jest podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów klas 1-3 szkół podstawowych i ich
nauczycieli oraz lokalnych edukatorów w zakresie umiejętności programowania oraz zastosowania
Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w edukacji.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w
zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz „Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach działania
3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020”.
1. Opis przedmiotu zamówienia
1.1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
a. zakup 154 zestawów robotów edukacyjnych Dash & Dot (lub równoważnych) wraz z
gwarancją obowiązującą w czasie realizacji Projektów według poniższej tabeli,
b. dostawa w/w zestawów do 154 lokalizacji na terenie Polski na adresy wskazane przez
Zamawiającego.
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Tytuł Projektu/Region (NUTS)
realizacji

Okres trwania
Projektu

Liczba zestawów
robotów

Projekt „Zaprogramuj przyszłość #2”, NUTS
legnicko-głogowski

do 31.10.2018

21

Projekt „Zaprogramuj przyszłość #6”, NUTS
bydgosko-toruński

do 31.10.2018

17

Projekt „Zaprogramuj przyszłość #40”, NUTS
gdański

do 31.10.2018

27

Projekt „Zaprogramuj przyszłość #46”, NUTS
częstochowski

do 31.10.2018

33

Projekt „Zaprogramuj przyszłość #51”,NUTS
tyski

do 31.10.2018

17

Projekt „Zaprogramuj przyszłość #55”,NUTS
ełcki

do 31.10.2018

23

Projekt „Zaprogramuj przyszłość #56,”NUTS
olsztyński

do 31.10.2018

16

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania
ofertowego.
Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do niniejszego
Zapytania ofertowego.
Wszystkie elementy składowe przedmiotu niniejszego zamówienia winny być zgodne z obowiązującymi
normami i certyfikacjami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia.
Kod i nazwa kodu CPV: 31710000-6 – sprzęt elektroniczny
1.2. Cel zamówienia
a. Zestawy Robotów będą wykorzystywane w szkołach przez nauczycieli i uczniów klas I - III do
realizacji zajęć w zakresie nauki programowania, zgodnie z założeniami Projektów
i przygotowanymi scenariuszami zajęć.
b. Zestawy Robotów mają przyczynić się do trwałości Projektów przez co najmniej 5 lat od
zakończenia Projektów, tj. do 31.10.2023 r.
2. Warunki udziału w postępowaniu
2.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące
warunki:
a. Posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje adekwatnym do zamówienia potencjałem
technicznym, umożliwiającym przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Strona 2 z 9

b. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
c. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte
w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
e. Zaakceptuje bez zastrzeżeń wszystkie warunki niniejszego Zapytania, w szczególności
przedmiot Zamówienia i terminy realizacji Zamówienia.
f. Wykaże się niezbędnym doświadczeniem, tj. należytym wykonaniem co najmniej jednego
zamówienia na dostawę robotów edukacyjnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych brutto).
Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.
Pozostałe warunki udziału w postępowaniu:
g. Wykonawca składa ofertę na formularzu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego
Zapytania ofertowego, w sposób i w terminie określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
h. Oferta Wykonawcy uwzględnia wszystkie wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu
zamówienia określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym, w szczególności w pkt. 1 Zapytania
ofertowego, w Załączniku nr 2, a także w Załączniku nr 5.
i. Oferta ani oświadczenia nie zawierają zastrzeżeń co do warunków określonych w niniejszym
Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego.
j. Oferta zawiera informacje o ewentualnych podwykonawcach i partnerach (jeżeli dotyczy).
k. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem Oferty.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o oświadczenia
i dokumenty, które dostarczy Wykonawca.
Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z w/w warunków wymienionych w pkt 2.1 lit. a-k
niniejszego Zapytania ofertowego, zostanie odrzucony w postępowaniu.
2.2. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest
złożyć ofertę na formularzu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz
dołączyć do niej:
a. Oświadczenie o wykonaniu zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 4.
c. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik
Wykonawcy.
3. Miejsce, termin i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej, tj. w formie skanów przesłanych na adres e-mailowy
agata.pikula@orange.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.10.2017 r. do godz. 12.00.
E-maila należy zatytułować: Oferta na zakup zestawów robotów edukacyjnych „Zaprogramuj
przyszłość”.
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Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
a. złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
b. złożenie oferty na inny niż określony w zapytaniu ofertowym adres e-mailowy,
c. złożenie oferty nie opisanej w tytule e-maila w sposób określony w zapytaniu ofertowym.
Opis sposobu przygotowania oferty
a. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
b. Jeżeli Wykonawca chce zawrzeć dodatkowe informacje, które jego zdaniem mogą być
niezbędne dla prawidłowej oceny oferty i realizacji Zamówienia, powinny one zostać
dołączone jako załączniki do Formularza Oferty.
c. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników do niniejszego Zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
d. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
e. Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane
przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji.
f. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy – musi zostać załączone do oferty w formie skanu
poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku pełnomocnictwa
złożonego w innym języku niż język polski, winno być ono złożone wraz z przysięgłym
tłumaczeniem na język polski.
g. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w formie skanu poświadczonego za
zgodność z oryginałem. Na każdej zapisanej stronie dokumentu Wykonawca lub osoba
upoważniona do reprezentowania Wykonawcy składa podpis wraz z adnotacją „za zgodność z
oryginałem”.
h. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz
każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być
złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
i. Zaleca się, aby strony oferty i jej załączniki były trwale ze sobą połączone i kolejno
ponumerowane.
j. Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny sposób
i parafowane przez osoby uprawnione.
k. Ceną ofertową wymienioną w formularzu ofertowym jest całkowita cena brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia.
l. Cena ofertowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz
opisem przedmiotu zamówienia.
m. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w niniejszym Zapytaniu ofertowym, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania
przedmiotu zamówienia.
n. W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od
towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT /
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o.

p.

q.

r.

podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i
usług / podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy.
Cena brutto oferty, określona w Formularzu ofertowym, musi być wyrażona w PLN,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy
czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza
(ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę).
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie złożonej
oferty następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez osobę/osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone na adres e-mailowy i według
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. E-maile zawierające zmiany lub wycofanie należy
opatrzyć tytułem "ZMIANA" lub „WYCOFANIE”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” e-mail
dotyczący każdej „ZMIANY” należy dodatkowo zatytułować „ZMIANA NR.....”
Zmiany zostaną dołączone do oferty.

4. Ocena ofert
4.1. Kryteria oceny ofert i wagi
Zamawiający wyznaczył kryteria oceny ofert oraz przypisał im odpowiednie wagi procentowe i
punktowe:

Kryterium oceny oferty

Cena brutto w PLN (C)
Obsługa w ramach
serwisu gwarancyjnego
(O)

70%

Maksymalna
liczba punktów,
jakie może
otrzymać oferta
za dane
kryterium
70

30%

30

Waga
procentowa
kryterium

Łączna liczba
punktów, jakie
może otrzymać
oferta

100

Każda z ofert otrzyma liczbę punktów wynikającą ze wzoru:
LP = C + O
LP – całkowita liczba punktów przyznana ofercie
C – liczba punktów przyznana za kryterium „Cena brutto”
O – liczba punktów przyznana za kryterium „Obsługa w ramach serwisu gwarancyjnego”
4.2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie poszczególnych kryteriów oceny
a. Kryterium „Cena brutto”
Punkty za cenę zostaną obliczone według następującego wzoru:
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Cena brutto oferty najtańszej
------------------------------------------ x 70 = liczba punktów
Cena brutto oferty badanej
b. Kryterium „Obsługa w ramach serwisu gwarancyjnego”
l.p.
Wariant
1.
Nieodpłatny serwis gwarancyjny typu „Door to Door” - dostawa robota do
serwisu i z serwisu na koszt Wykonawcy
2.
Nieodpłatne zapewnienie zastępczego robota/robotów przez Wykonawcę w
przypadku serwisu gwarancyjnego trwającego powyżej 3 tygodni

Liczba punktów
15 punktów
15 punktów

4.3. Wybór najkorzystniejszej oferty
a. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Oceny Ofert. W pierwszej kolejności ocenie będzie
podlegało spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oferty, które spełnią warunki udziału
w postępowaniu, zostaną poddane ocenie spełnienia kryteriów oceny ofert.
b. Zamawiający dopuszcza możliwość poproszenia Oferentów o uzupełnienie ofert.
c. Wybrany zostanie ten Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. Uzyskana
liczba punktów w ramach każdego kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po
przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5, wynik zostanie
zaokrąglony w dół, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5, wynik
zostanie zaokrąglony w górę. Wybór oferty zostanie dokumentowany protokołem z
postępowania o udzielenie zamówienia.
d. W przypadku, gdy złożono dwie lub więcej ofert, które uzyskały taką samą liczbę punktów,
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 niż
ceny pierwotnej.
e. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia
przez Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
f. Wyniki konkursu ofert zostaną upublicznione w bazie konkurencyjności oraz na stronie
internetowej Zamawiającego.
g. Na wniosek wnioskodawcy zostanie udostępniony protokół z postepowania.
5. Termin realizacji umowy
Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę maksymalnie 21 dni po ogłoszeniu wyników
konkursu ofert na okres do 31.10.2018 r. Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia znajduje się
w Załączniku nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego.
6. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
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osobami wykonującymi w jego imieniu 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 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.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
7. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia
a. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania istotnych zmian w umowie w
celu właściwej realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian w
drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć w szczególności:
 harmonogramu realizacji zamówienia określonego w Załączniku nr 5 do Zapytania
ofertowego,
 złożenia zamówienia uzupełniającego lub dodatkowego, o czym mowa w pkt. 9
Zapytania ofertowego,
 zmiany wartości zamówienia w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia
określonego pierwotnie w umowie.
b. Zamawiający dopuszcza istotną zmianę umowy w przypadkach, gdy:
 Wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy lub wystąpi działanie „siły wyższej”,
np.:
- katastrofalne działanie przyrody (kataklizmy, trzęsienie ziemi itp.),
- katastrofalne działanie ludzkości (działania wojenne itp.),
- zmiana przepisów prawnych, powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia,
- zaburzenia życia zbiorowego (np. akty wandalizmu zbiorowego, kradzieże itp.),
zakładając, że okoliczności te były niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do
zapobieżenia, skutkując niemożliwością dotrzymania terminu.
 Wystąpią inne, wyjątkowo niesprzyjające okoliczności uniemożliwiające Wykonawcy
wykonanie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku strony mogą zmienić
harmonogram realizacji zamówienia i/lub przesunąć termin zakończenia wykonania
niniejszej umowy.
 Wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do
wprowadzenia, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które to
zmiany są korzystne dla Zamawiającego i zarazem nie powodują zmiany przedmiotu
zamówienia.
8. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
9. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających
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W okresie do 31.10.2018 r. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego
do wszystkich części przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt. 1 niniejszego Zapytania
ofertowego, w Załączniku nr 2 oraz w Załączniku nr 5 do Zapytania, polegającego na powtórzeniu
zamówienia na identyczny lub podobny Zestaw Robotów Edukacyjnych, jaki został przedstawiony w
ofercie Wykonawcy, z identycznym wyposażeniem, jak w ofercie Wykonawcy, na identycznych
warunkach odnośnie gwarancji i serwisu jak w ofercie Wykonawcy, w identycznej cenie, jak w ofercie
Wykonawcy. Warunki, na jakich zostanie udzielone ewentualne zamówienie uzupełniające (w
szczególności termin dostawy) zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz
wprowadzone do umowy drogą aneksu.
10. Pozostałe informacje dla Wykonawców
10.1. Warunki unieważnienia postępowania
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez dokonania wyboru oferty w szczególności w sytuacji
gdy:
a. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,
b. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
c. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.
10.2. Informacje o prawie zamawiającego
Zamawiający ma prawo do:
a. odwołania lub zmiany warunków postępowania,
b. do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty bez podania przyczyny,
c. wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej
oceny, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia
umowy.
10.3. Tryb zawarcia umowy
a. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców drogą e-mailową o wynikach postępowania
albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.
b. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji ceny z Wykonawcą, którego
oferta jest najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę przekracza
kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego w budżecie Projektów na realizację tego przedmiotu
zamówienia.
c. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, który w postępowaniu złożył
najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Zawiadomienie o wyborze oferty
zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu Wykonawcy drogą e-mailową.
d. Umowa zostanie podpisana do 21 dni od momentu ogłoszenia wyników konkursu ofert.
e. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
f. Przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia obejmą wszystkie
zobowiązania przewidziane dla Wykonawcy przepisami kodeksu cywilnego tj. przede wszystkim
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roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, gwarancji oraz
rękojmi.
g. Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o normy Kodeksu Cywilnego, w szczególności dotyczące
formy prawnej i skutków jej niedochowania.
h. Realizacja płatności z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia każdorazowo będzie
uzależniona od przekazania Fundacji Orange przez Instytucję Pośredniczącą (Centrum Projektów
Polska Cyfrowa) środków na realizację Projektów.
11. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Agata Pikuła
Tel. Kontaktowy: +48 22 527 40 16
e-mail: agata.pikula@orange.com
12. Załączniki do Zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – oświadczenie o wykonaniu zamówienia na dostawę zestawów robotów edukacyjnych
Załącznik nr 4 – oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
z zamawiającym
Załącznik nr 5 – harmonogram realizacji zamówienia
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