Warszawa, dnia 5 września 2017 r.
Zapytanie ofertowe w celu przeprowadzenia rozeznania rynku nr ZO/4/FO/POPC/2017
Fundacja Orange zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę 222 Zestawów Makey
Makey (lub równoważnych) zgodnie z przesłaną specyfikacją z przeznaczeniem do
prowadzenia nauki programowania.
Postępowanie prowadzone jest przez Fundację Orange (we współpracy z Partnerami)
w ramach projektów: „Zaprogramuj przyszłość #2”, „Zaprogramuj przyszłość #6”,
„Zaprogramuj przyszłość #17”, „Zaprogramuj przyszłość #40”, „Zaprogramuj przyszłość #46”,
„Zaprogramuj przyszłość #51”, „Zaprogramuj przyszłość #55”, „Zaprogramuj przyszłość #56”,
„Zaprogramuj przyszłość #64”, dalej „Projektów”, realizowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014 - 2020, Oś III Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.
Celem Projektów jest podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli szkół
podstawowych 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
Przedmiotem zamówienia jest:
a. Dostarczenie 222 Zestawów Makey Makey (lub równoważnych) zgodnie z przesłaną
specyfikacją,
b. Podstawowa usługa gwarancyjna w okresie realizacji projektów,
c. Dostawa w/w Zestawów Makey Makey do 222 lokalizacji na terenie Polski na adresy
wskazane przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego
Zapytania ofertowego.
Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do
niniejszego Zapytania ofertowego.
Wszystkie elementy składowe przedmiotu niniejszego zamówienia winny być zgodne
z obowiązującymi normami i certyfikacjami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia.

Projekt jest wspierany przez Program Operacyjny Polska Cyfrowa i finansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona 1 z 3

Kod i nazwa kodu CPV:
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
2.
Miejsce, termin i sposób składania ofert
Ofertę należy przesłać mailem na adres Agata.Pikula@orange.com do dnia 13.09.2017 r. do
godz. 12.00. W tytule maila należy wpisać: Oferta na dostarczenie Zestawów Makey Makey
„Zaprogramuj przyszłość”.
3.

Ocena ofert

Kryterium oceny oferty

Waga
procentowa
kryterium

Cena brutto w PLN (C)

100%

Maksymalna liczba
punktów, jakie może
otrzymać oferta za dane
kryterium
100

Łączna liczba
punktów, jakie
może otrzymać
oferta
100

Każda z ofert otrzyma liczbę punktów wynikającą ze wzoru:
Cena brutto oferty najtańszej
----------------------------------------- x 100 = liczba punktów dla badanej oferty
Cena brutto oferty badanej
Wybrany zostanie ten Wykonawca, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.
W przypadku, gdy złożono dwie lub więcej ofert, które uzyskały taką samą liczbę punktów,
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 pierwotne.
4. Termin realizacji umowy
Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na okres od 18.09.2017 r.
do 31.01.2019 r.
5. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są wykonawcy, którzy są powiązani osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym.
6. Pozostałe informacje dla Wykonawców
Zakres równoważności
a. Skład zestawów
b. Funkcjonalność zestawów
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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.
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.
7.
Dane Zamawiającego i osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Zamawiający
Osoba do kontaktu
Fundacja Orange
Agata Pikuła
Al. Jerozolimskie 160
Tel. kontaktowy: +48 22 527 40 16
02-326 Warszawa
e-mail: Agata.Pikuła@orange.com
NIP: 5213367997
KRS 0000241397
tel. 22 527 40 14
www.fundacja.orange.pl
8. Załączniki do Zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Harmonogram realizacji zamówienia

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
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