
 

Dostępny samorząd – granty 

  

 

Raciąż, dnia  28 lutego2023 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Gmina Raciąż zaprasza do udziału w postępowaniu na „Zakup 2 pętli indukcyjnych                              

dla Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie”. 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

Gmina Raciąż, ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż 

NIP: 567-17-85-545 

Regon: 130378048  

tel./fax 236791280/236719275 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Zamówienie poniżej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zgodnie z pkt 7.3  

Regulaminu naboru wniosków o udzielenie grantu dla jednostek samorządu terytorialnego 

stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 15/2022 Zarządu PFRON z dnia 8 lutego 2022 r. 

Zamówienie realizowane na podstawie umowy nr  DSG/1135 o powierzenie grantu w ramach 

projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wniosek nr DSG/1135, Zadanie 3: ”Dostępność 

komunikacyjno-informacyjna”, Wydatek 1: ”Zakup 2 pętli indukcyjnych dla Szkoły 

Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie”). 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 pętli indukcyjnych dla Szkoły Podstawowej im. Św. 

Stanisława Kostki w Starym Gralewie. 

Przez pętlę indukcyjną rozumie się: urządzenie przeznaczone dla osób słabosłyszących 

zwiększające dostępność informacyjno-komunikacyjną, którego celem jest wspomaganie 

słyszenia osób niedosłyszących oraz posługujących się aparatem słuchowym lub implantem  
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ślimakowym. Zamówienie dotyczy kompletnego zestawu do punktu obsługi indywidulanej, 

zawierającego wzmacniacz, mikrofon, zasilacz, matę/przewód nadawczy i naklejkę                                         

z piktogramem. Urządzenie powinno mieć możliwość regulacji siły sygnału i emisji fal 

radiowych odbieranych przez aparaty słuchowe. Pętle będą stanowiły mobilne urządzenia 

służące   do zapewnienia skutecznej komunikacji z osobami wymagającymi wsparcia i powinny 

pozwalać na szybką i skuteczną obsługę interesanta w miejscu załatwiania spraw. Zamawiający 

wymaga, aby instalacja urządzenia oraz jego kalibracja była zgodna z normą PN EN 60118-

4:2015-6 „Elektroakustyka - Aparaty słuchowe - Część 4: Układy pętli indukcyjnych 

wykorzystywane do współpracy z aparatami słuchowymi - natężenie pola magnetycznego” - na 

potwierdzenie czego Wykonawca wyda stosowny dokument potwierdzający spełnienie 

wymagania. Dodatkowo każdy z elementów pętli indukcyjnej powinien posiadać certyfikat 

zgodności CE lub oznaczenie normy PN. 

IV. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:  

Zamawiający prosi o przekazanie oferty cenowej w ww. zakresie na formularzu stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 7 marca 2023 r. do godz. 

12.00 

Każdy wykonawca ma prawo złożyć jedną ofertę na całość zamówienia pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres: oswiata@gminaraciaż.pl 

 

Sposób przygotowania oferty:  

1) oferta powinna być w formacie .pdf,  przesłana na adres: oswiata@gminaraciaz.pl; 

2) oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną 

do reprezentowania Wykonawcy tj. opatrzona podpisem kwalifikowanym, zaufanym 

lub podpisem osobistym; 

3) wykonawca składając ofertę, składa Formularz Ofertowy - według załączonego wzoru 

(zał. nr 1 do zapytania ofertowego); 

V. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny:  

- Cena 100% 

VI. TERMIN OTWARCIA OFERT: 7 marca 2023 r. godz. 12.30 
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VII. WARUNKI PŁATNOŚCI: 

Zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru usługi, podpisanym przez strony. 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 

KC tj. odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego 

na podstawie powyższego zapytania ofertowego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia 

prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

VIII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI  

Osobami do kontaktu w przedmiotowej sprawie są: 

1) Anna Dumińska-Kierska – 236791280 wew. 102 

2) Marek Rochna tel. 602 523 360 . 
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Załącznik Nr 1  

do zapytania ofertowego z dnia  28 lutego 2023 r. 

Nr sprawy: ……………………… 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

…………....................................................................................................................................... 

 

…................................................................................................................................................... 

 

tel.………….……………............................................................................................................. 

e-mail …………………………………………………………………………………………... 

 

NIP ……………….………………..….……………………….…  

 

REGON………………................................................................... 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Zakup 2 pętli indukcyjnych 

dla Szkoły podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie” zobowiązuję się 

do zrealizowania zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w opisie przedmiotu. 

 

Oferuję wykonanie zamówienia: Zakup 2 pętli indukcyjnych dla Szkoły Podstawowej w 

Starym Gralewie”, zgodnie z wymaganiami określonymi  w zapytaniu ofertowym, za łączną 

cenę: 

 

cena brutto ......................... zł 

(słownie: ....................................................................... złotych) 

w tym podatek VAT ………% 

 

1. OŚWIADCZAM, że zadeklarowane cena zawiera wszystkie koszty składające się 

na należyte wykonanie całego przedmiotu zamówienia w tym należny podatek VAT.  

2. Zamówienie będzie zrealizowane najpóźniej do dnia 20 marca 2023 r. przez okres                      

od zawarcia umowy do 20 marca 2023 r.  
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie 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 oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 

informujemy, że: 

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) realizacji 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego udzieleniem 

zamówienia realizowanego na podstawie umowy nr DSG/0942 o powierzenie grantu                     

w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” („Dostępny samorząd - Gmina 

Świercze”) realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.  

2. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów opisanych                     

w pkt 1 klauzuli. 

3. Informujemy, że Administratorem danych jest Urząd Gminy w Raciążu, z siedzibą w 

Raciążu, ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż, reprezentowany przez Wójta Gminy 

Raciąż. Kontakt z Administratorem możliwy jest w każdy dzień pracy Urzędu w 

godzinach 7.30-15.30, telefonicznie:236791280 lub drogą e-mail: 

zsadowski@gminaraciaz.pl .  

4. Informujemy, że Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym 

można się kontaktować dragą mailową na adres e-mail: iod@gminaraciaz.pl 

telefonicznie: 602 523 360.  

5. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą 

przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez 

okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.  

6. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom                     

na podstawie przepisów prawa, lub zawartych umów powierzenia przetwarzania 

danych.  

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia,                        

lub ograniczenia przetwarzania.  

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Administratora, inspektora ochrony 

mailto:iod@gminaraciaz.pl
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danych osobowych lub organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy RODO.  

 

                                                                                  ….…………..…………………………… 

                                              (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do złożenia oferty) 
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