
 

Brzostowo, 29.03.2021 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2021 W CELU ROZEZNANIA RYNKU Z 29-03-2021 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie, zwany dalej Zamawiającym, 

w związku z realizacją projektu pt. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Brzostowie”, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do udziału poprzez złożenie 

oferty w ramach rozeznania rynku w formie zapytania ofertowego na usługę zakupu i dostawy: 

Część I Sprzęt ICT 

- dron - 1 szt. 

- monitor interaktywny/ dotykowy - 1 szt. 

Część II Sprzęt rolniczy 

- poskrom weterynaryjny - 1 szt. 

- duże sita glebowe - 1 zestaw 

- zestaw do badania gleby - 1 szt. 

- zgrabiarka karuzelowa Metal-technik - 1 szt. 

- szafka narzędziowa wózek - 1 szt. 

dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie, Brzostowo  69, 89-350  

Miasteczko Krajeńskie, woj. wielkopolskie w terminie do 30.04.2021 r. 

Zamawiającym jest Lider Projektu: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w 

Brzostowie, Brzostowo  69, 89-350  Miasteczko Krajeńskie, a miejsce dostawy przedmiotowej usługi to siedziba 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie, Brzostowo  69, 89-350  

Miasteczko Krajeńskie 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie stanowi 

rozeznanie rynku i może być podstawą wyboru ewentualnego Zleceniobiorcy na podstawie zasady 

konkurencyjności. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania bez wyłonienia oferty i 

podania przyczyn. Niniejsze zapytanie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w 

„Wytycznych w zakresie w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Rozeznanie 

również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1986) ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 euro. 

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: brzostowo@wp.pl według wzoru określonego w 

załączniku Nr 1, w formie zeskanowanych dokumentów (maksymalny rozmiar załącznika nie powinien 

przekraczać 5 MB). Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, muszą być podpisane przez Oferenta lub 

przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Oferenta (w takim przypadku do oferty należy też 

dołączyć zeskanowany dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta jeśli 

umocowanie nie wynika z aktualnego wydruku CI KRS albo z CEIDG). 

Termin nadsyłania ofert: 07.04.2021 r.  do godz. 13:00. Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 



 

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się całkowitą łączną ceną brutto oferty. Cena podana w ofercie 

powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA 

1. Rodzaj zamówienia 

Dostawy 

2. Określenie przedmiotu zamówienia (kod CPV 16000000-5, CPV 34711200-6, CPV 30231300-0, CPV 44512930-

0) 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu rolniczego, ICT do 30.04.2021.  Planowany jest zakup 

urządzeń spełniających poniższe minimalne wymagania techniczne: 

Część I Sprzęt ICT 

DRON 1 SZT.  Czas lotu: (m)30 

Kamera: 4K 60p 

Aparat: 20 Mpix 

Zasięg: (m)4000 

Waga: (g)1375 

Wbudowany ekran 5,5" 

monitor interaktywny/ dotykowy  

- 1 SZT.  

min. 55 ‘’ 

rozdzielczość 3840 x 2160 

format: 16:9 

jasność min. 350 cd/m2 

kontrast: 4 000:1 

wbudowane głośniki 

Część II Sprzęt rolniczy 

poskrom weterynaryjny - 1 szt. 
długość wewnętrzna użytkowa: min. 2,2 m; 

szerokość wewnętrzna użytkowa: min, 0,5 m 

wysokość: min. 1,5 m; 

waga do 850,00 kg; 

zabezpieczenie antykorozyjne  

wyposażenie: dwa podesty, 4 bariery ochronne 

duże sita glebowe - 1 zestaw 
Pomoc dydaktyczna stanowiąca 8 elementowy zestaw 6 sit o różnej 

gęstości oczek, o średnicy 15cm. 

  

W skład zestawu wchodzi  

- 6 sit (numeracja wg normy ASTM 5, 10, 40, 60, 120, 250 

- obręcze sit wykonane z tworzywa (śr. 15 cm) 

- pojemnik dolny i pokrywa 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/bezzalogowe-statki-powietrzne-3587


 

zestaw do badania gleby - 1 szt 
Zestaw do badania gleby umożliwiający realizację m.in. następujących 

tematów: Rozkład wielkości ziaren w glebie, Rodzaj gleby przez proste 

badania gleby miałkiej, Własności wapnia, Wartość pH gleby, 

Występowanie bakterii w glebie, Oddychanie gleby, Rozkład materii 

organicznej przez zwierzęta glebowe, Badanie gleby pod kątem 

szkodliwych substancji, Wpływ wodnego roztworu soli kuchennej na 

niskie temperatury, Jak reagują rośliny na sól kuchenną, Kiełkowanie 

nasion na podłożu z solą, Rejestrowanie i opis dziko rosnących roślin na 

polach, Określanie azotanów, Ustalenie zawartości azotanów w glebie, 

Jak zachowuje się wata bawełniana i folia plastikowa w środowisku 

naturalnym, Ustalanie struktury odpadów. 

Zestaw powinien się składać z:  

● sitka gospodarskie 

● zlewki 

● cylinder miarowy 

● szufelka do pobierania próbek 

● łopatka stalowa 

● kreda wapienna 

● tlenek wapnia 

● łyżeczka 

● paski wskaźnikowe pH 0 ÷ 14 

● papierki lakmusowe obojętne 

● POCH-TEST paskowy azotanów 

● pręt szklany 

● szkiełka podstawowe 

● szkiełka nakrywkowe 

● donice kwiatowe 

● termometr 

● probówki 

● podstawka do probówek 

● szalki Petriego 

● filtr papierowy 

● woda destylowana 

● woreczki foliowe 

Całość powinna być dostarczona wraz z instrukcją w zamykanym 

pojemniku plastikowym. 

zgrabiarka karuzelowa Metal-

technik - 1 szt. 

Szerokość robocza: 4.2m Z WOM 

Zapotrzebowanie mocy: od 35KM 

Wydajność: 4.5 ha/h 

Ilość ramion: 11 szt. 

Ilość zębów: 4 szt. 

Wymiar transportowy: 2700 x 1400 x 1950 

Wymiar roboczy: 3700 x 4200 x 1100 

szafka narzędziowa wózek - 1 szt 
7 szuflad na prowadnicach kulkowych 

szafka boczna 

dwa centralne zamki, indywidualne zamknięcie dla każdej szuflady 

uchwyt transportowy 



 

min. 268 elementów wyposażenia 

nośność: min. 600 kg 

 

3. Czas trwania zamówienia/termin wykonania 

Termin wykonania: do 30.04.2021 r. 

4. Podstawa świadczenia usługi 

Umowa o zakup i dostawę zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Michała Drzymały w Brzostowie 

5. Miejsce realizacji zamówienia 

Miejscem wykonywania zamówienia będzie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały 

w Brzostowie. 

II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O zamówienie mogą ubiegać się firmy, które: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania  

b) nie są w stanie likwidacji ani upadłości 

c) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 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 lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

2. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, Zamawiający dokona biorąc pod 

uwagę złożone dokumenty. 

3. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Oferent spełnia w/w warunki. Uzupełnienie 

wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że ich nie uzupełnienie 

skutkowałoby unieważnieniem postępowania. 

4. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

5. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o 

informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych przez Oferenta do Formularza ofertowego. 

6. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia w/w warunki. 

  



 

III. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ ZLECENIOBIORCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

  

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące 

dokumenty: 

a) wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) 

b) aktualny odpis z KRS (lub poświadczona za zgodność kserokopia) lub zaświadczenie z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej (lub poświadczona za zgodność kserokopia), wystawione nie wcześniejszej 

niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty 

c) pełnomocnictwo udzielone osobom podpisującym ofertę, jeśli dotyczy 

d) oświadczenie o braku powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym określone w Załączniku nr 2 

do zapytania ofertowego, 

2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentów, z których nie wynika jednoznacznie 

potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem oferty 

Wykonawcy. 

4. Zamawiający wymaga aby; 

a. Wszystkie materiały były fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może 

być wcześniej używana oraz winna posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Dostawa wraz z 

montażem będzie obejmować fabrycznie nowe artykuły, które zostały szczegółowo opisane w 

zapytaniu ofertowym. Zamawiający dopuszcza przedstawienie w ofercie zbliżonego asortymentu pod 

względem zastosowania i wykonania. 

b. zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie 

z rozładowaniem, rozpakowaniem na koszt własny i ryzyko, w godzinach  i dniach pracy wskazanych 

przez Zamawiającego. 

c. Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia urządzeń i sprzętu zgodnych, pod względem jakości, 

estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w niniejszym zapytaniu. 

d. Całość zamówienia powinna być objęta jedną gwarancją wykonawcy, co oznacza, iż w przypadku 

uszkodzenia któregoś z elementów będących przedmiotem zamówienia, podlega on naprawie lub 

wymianie przez wykonawcę. Szczegółowe warunki określone powinny zostać w gwarancji. 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta Oferenta musi być kompletna w zakresie poszczególnych części zapytania. 

2. Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z 

oryginałem przez Oferenta. 

3. Dokumenty powinny być dołączone do formularza ofertowego w formie załączników w kolejności wskazanej 

w zapytaniu. 

4. Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów, spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania lub 

odrzucenie złożonej przez niego oferty. 

5. Zleceniodawca może, w wyznaczonym przez siebie terminie, żądać wyjaśnień dotyczących przedstawionych 

przez Oferentów dokumentów. 

6. Złożenie przez Oferenta nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 

spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania. 



 

7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania. 

8. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką pisania oraz podpisana przez 

Oferenta. 

9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

  

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być doręczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres brzostowo@wp.pl do dnia 

07.04.2021 do godziny 13.00. w tytule proszę podać: „Oferta na ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2021 W CELU 

ROZEZNANIA RYNKU Z 29.03.2021” 

2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem lub dostarczenie jej po terminie określonym w zapytaniu  

ofertowym ponosi Oferent. 

VI. WYCOFANIE OFERTY 

1. Oferent ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia. 

2. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone wg tych samych zasad, jak składana oferta, tj. w 

zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „WYCOFANA”. 

3. Koperty oznakowane dopiskiem „WYCOFANA” nie będą otwierane. 

 

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE 

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego przed upływem 

terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści. Zmiana Zapytania 

ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej elektronicznej (e-mail). Jeżeli 

wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, 

Zleceniodawca przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 

  

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Formularz ofertowy 

2. Oświadczenie o braku powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym 

 

  

 


