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ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dnia 08.10.2020 r. 
na dostawę monitora interaktywnego wraz z komputerem sterującym do pracowni matematycznej do Zespołu Szkół 

Technicznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie 
 

w ramach projektu 
"Kluczowe umiejętności- praktyczne możliwości " 

nr RPPD.03.03.01-20-0231/19 realizowanego w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020. 

termin składania ofert: 19.10.2020r. godz. 10.00 

Kod CPV: 30236000-2  
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY: 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego 
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa 
 
adres do korespondencji: 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum 
ul. Choroszczańska 31 
15-732 Białystok 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania oraz 
Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020, obowiązujących na dzień ogłoszenie zapytania. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na 
portalubazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  
 
III. KLAUZULA RODO: 
 
1. Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po dniu 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych 
osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione 
w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i 
oświadczeniach składanych w czasie realizacji zamówienia. 
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających  
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na 
przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, 
której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność 
Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze Formularza ofertowego – załącznik nr 2 do ogłoszenia). 
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 
1), dalej „RODO”, informuję, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej-Podlaskie 
Centrum , ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok; 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014. wydanych na postawie ustawy wdrożeniowej; 
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z umową o dofinansowanie do 31.01.2021; 
4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020 wydanymi na postawie ustawy wdrożeniowej. 
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
6) posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  
w art. 18 ust. 2 RODO **; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
7) nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniami zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020wydanymi na postawie ustawy wdrożeniowej oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Kategoria ogłoszenia: dostawy 
2. Przedmiot zamówienia:  dostawa monitora interaktywnego wraz z komputerem sterującym do pracowni matematycznej do 
Zespołu Szkół Technicznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie.  

 

A.    Wymagania sprzętowe o minimalnych parametrach nie niższych niż: 

Monitor interaktywny  

Podświetlenie LED 
Obszar wyświetlania Min 1431*806mm 
Obszar aktywny ekranu Min. 64" 
Format 16： 9 

Rozdzielczość Min. 4K  (3840x 2160 pikseli) 
Wspierane źródło sygnału W rozdzielczości 4K 60Hz  (3840x 2160 pikseli) na wejściu i wyjściu 
Kolory wyświetlacza Minimalnie 1.07 mld kolorów  
Jasność Min. 360cd/m2 
Kontrast Min. 4000:1 
Czas reakcji Maksymalnie 8ms 
Żywotność matrycy 50 000 godzin 

AV wejścia/wyjścia 

Min. 3 porty HDMI ( w tym min. 2  x HDMI 2.0  oraz 1 x  HDMI x 1.4) , Min. 1 port 
DisplayPort, min. 4 x porty USB (odpowiadające za dotyk), Wejście VGA x 1, RS232 x 1, 
RJ45 x 2, USB typ A min. 5 szt ( w tym min. 1 szt. USB 3.0. Dodatkowo min. 3 porty 
uniwersalne – tzn porty które udostępniają podłączone do monitora dodatkowe 
urządzenia bez potrzeby zmiany portu USB dla aktualnie wykorzystywanego źródła 
sygnału), min. 1 x wyjście audio (3.5 mm), min. 1 port SPDIF. 

Wbudowane głośniki 
Minimum 15Wx2 – umiejscowione z przodu urządzenia w celu lepszego rozprowadzenia 
dźwięku. 

Przyciski na froncie obudowy 
Przyciski na przodzie urządzenia powinny umożliwić użytkownikowi nie tylko uruchomić 
urządzenie ale również sterowanie głośnością urządzenia oraz szybkie przejście do 
systemu android.  

Powierzchnia 4 mm szyba hartowana o twardości minimum 7H, Anti-Glare 
Czujnik dotyku IR 
Punkty dotyku Minimalnie 20 
Metoda obsługi Pisak lub Palec 
Rozpoznawanie gestów Tak 
Rozdzielczość dotyku Nie gorsza niż 32767*32767 
Dokładność Max . 1mm 
Komunikacja z komputerem USB  
Waga monitora Maksymalnie 45 KG 
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Własny system operacyjny 
Tak – Android w wersji min. 8.0 (nie dopuszcza się stosowania urządzeń zewnętrznych, 
musi być to integralna część monitora). Język systemu operacyjnego: polski. Możliwość 
zmiany języka między innymi na niemiecki, angielski.   

Pamięć RAM Android  Min. 3 GB 
Pamięć ROM Android  Min. 40 Gb 

Tryb tablicy interaktywnej 

Aplikacja musi pozwalać na pisanie dwoma różnymi kolorami jednocześnie bez 
konieczności uruchamiania specjalnego trybu i dzielenia ekranu roboczego na części. 
Dodatkowo musi zapewniać prace na kartach. Wbudowane narzędzia takie jak pisak, 
zakreślacz, gumka. Możliwość zmiany koloru oraz tekstury tła (wymagane min. Kartka w 
kratkę, linie). Tryb tablicy interaktywnej musi umożliwiać wstawianie zdjęć do aplikacji i 
późniejsze manipulowanie nimi, dodatkowo aplikacja ma mieć wbudowaną bazę figur 
geometrycznych. Zmiana koloru, grubości narzędzia pisarskiego. Adnotacje na 
aplikacjach uruchomionych na dowolnym źródle sygnału. Zapisywanie stworzonych 
materiałów w postaci zdjęć w galerii na pamięci wewnętrznej urządzenia lub w 
zdefiniowanej chmurze oraz folderze lokalnym. Zapisywanie w chmurze lub folderze 
lokalnym ma umożliwić użytkownikom wymianę materiałów między urządzeniami.  

Zabezpieczenie 
wbudowanego systemu. 

System musi zapewniać użytkownikowi możliwość zabezpieczenie urządzenia hasłem, 
które zabezpieczy urządzenie przed niepożądanym dostępem osób trzecich. Hasło ma 
mieć możliwość wprowadzania z klawiatury ekranowej oraz pilota zdalnego sterowania. 

Zdefiniowanie wyglądu 
wbudowanego systemu dla 
instytucji. 

System musi pozwalać użytkownikowi na ustawienie własnego Logo np. logo szkoły, 
oraz tapety systemowej na własną zdefiniowaną przez użytkownika. 

Paski skrótów systemu 
Android na każdym źródle 
sygnału. 

Urządzenie musi posiadać paski skrótów wbudowanego systemu Android dostępne na 
każdym źródle sygnału. Paski muszą być konfigurowalne i pozwalać na zmianę ich 
wysokości tak by niżsi użytkownicy mieli również do nich łatwy dostęp. System musi 
pozwalać na włączenie bądź wyłączenie poszczególnego paska skrótów. 
Minimalne funkcje jakie powinien spełniać pasek skrótów: 

● Adnotacje na dowolnym ekranie wraz z robieniem zrzutu ekranu. 
● Przejście do aplikacji służącej do prowadzenia notatek w systemie Android 
● Przejście do głównego systemu (Android) 
● Funkcję cofnięcia operacji 
● Funkcję przejścia do komputera OPS lub do zdefiniowanego przez użytkownika 

źródła sygnału. 
Zainstalowana przeglądarka 
zdjęć, multimediów z 
zewnętrznych pamięć takich 
jak pamięci USB oraz 
dysków twardych 
podłączonych do monitora 

● Tak 

Wi-Fi 
Tak – musi umożliwiać łączenie się do sieci wifi 2.4 Ghz oraz 5Ghz (wbudowane lub w 
postaci zewnętrznej karty sieciowej) 

Bezprzewodowe 
prezentowanie zawartości 
telefonów, tabletów, 
komputerów na monitorze 

Tak – Dostępne dwa tryby. W pierwszym użytkownicy nie muszą znajdować się w tej 
samej sieci WiFi co monitor, oraz drugi powalający na ograniczenie dostępności 
urządzeń wewnątrz zabezpieczonej sieci lokalnej. 

Automatyczne wykrywanie 
podpiętych źródeł sygnału 

Tak z automatycznym przejściem na wykryte nowe źródło sygnału. 

Wsparcie technologii 
Windows Ink 

Tak – Monitor rozpoznaje automatycznie funkcje technologii Windows Ink bez potrzeby 
instalowania na komputerze jakichkolwiek sterowników pozwalając na płynną pracę z 
dokumentem. Użytkownik nie musi przełączać się między narzędziami, monitor 
zinterpretuje używane narzędzie. Cienki pisak rozpozna jako narzędzie do adnotacji, 
natomiast grubszy obiekt zinterpretuje jako gumkę, jednocześnie pozwalając na 
sterowanie prezentacją/dokumentem za pomocą palca. 
Współpraca z takimi programami jak: 

● Przeglądarka www Edge  
● Aplikacja Windows  
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● PowerPoint  
● Stiky Notes  
● OneNote  

Czujnik temperatury 
chroniący panel przed 
przegrzaniem 

Tak 

Funkcje dołączonego pilota 
zdalnego sterowania. 

Pilot musi oferować takie funkcje jak: 
● Zmiana źródła sygnału 
● Włączanie/Wyłączanie monitora 
● Uruchamianie trybu notowania 
● Uruchamianie trybu „Audio Only” który pozwala wyłączyć tylko matrycę na czas 

korzystania z dziennika elektronicznego. Dzięki tej funkcji nauczyciel nie musi 
wyłączać całego monitora żeby zachować poufne dane, jednocześnie mogąc 
odtwarzać dźwięk dla klasy. 

● Tryb Freeze pozwalający na zatrzymanie wyświetlanego obrazu w danym 
momencie. 

● Dodatkowo wyposażono pilot w przycisk do robienia zrzutów ekranu bez 
potrzeby podchodzenia do monitora. 

● Sterowanie głośnością monitora (dedykowany przycisk). 
Sterowanie podświetleniem monitora (dedykowany przycisk). 

Gwarancja 

Min. 3 lata na panel oraz urządzenie 
W celu zapewnienia sprawnej realizacji  gwarancji w całym okresie użytkowania 
zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że w razie nie wywiązywania się 
wykonawcy/serwisu Producent przejmie obowiązki gwarancyjne. 

Serwis gwarancyjny 
Wymagane jest by autoryzowany serwis producenta mieścił się na terytorium Polski oraz 
posiadał niezbędny certyfikat potwierdzający jego status. 

VESA TAK- 600x400 
Aktualizacja oprogramowania 
monitora 

Tak- urządzenie musi samo pobierać aktualizacje z Internetu. Nie dopuszcza się 
aktualizowania systemu z poziomu pamięci przenośnych. 

Certyfikaty CE, ISO 9001, Energy Star lub równoważny 

Zarządzanie zdalne 
monitorem 

System do zdalnej kontroli monitora bądź grupy monitorów przez przeglądarkę www. 
Administrator ma dostęp do konta na platformie oferowanej przez producenta gdzie może 
sterować bądź zmieniać ustawienia monitora. Konto nie może być objęte dodatkowymi 
płatnościami oraz musi być bezterminowe, nie dopuszcza się rozwiązań czasowych. 
W panelu zarządzania użytkownik może wykonywać takie czynności jak: 

● Sprawdzenie aktywnych źródeł sygnału 
● Przełączenie między źródłami sygnału 
● Wysyłanie komunikatu do poszczególnego monitora bądź grupy monitorów 
● Zdalne instalowanie aplikacji w systemie android 
● Możliwość ustawienia sekwencji wyświetlania plansz informacyjnych 

stworzonych przez użytkownika. 
-  możliwość ustawienia czasu wyświetlania poszczególnej planszy 
-możliwość płynnej zmiany kolejności wyświetlania plansz informacyjnych  

● Funkcja zdalnej pomocy pozwalająca na zdalne sterowanie systemem Android 
monitora przez przeglądarkę. 

Montaż 
Tak w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Kolnie 

 
 

 
Komputer sterujący o minimalnych parametrach: 
 

Procesor: min. Intel Core i5  2 rdzeniowy 2.3 GHz - 2.8 Ghz, 
Dysk: min. 240 GB SSD 2.5" SATA 
Grafika:  Intel® HD Graphics 620 
USB: 4 szt. (USB 3.0 x 2 | USB 2.0 x 2) 
WiFi: 802.11ac 
Obsługa 4K: tak - 60 Hz 
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RAM:  min. 4 GB DDR4 2133MHz 
Wyjścia HDMI: 1 szt. 
Wejścia jack 3.5mm: 1 szt. 
LAN: 1 x RJ45 10/100/1000M 
Łączność bezprzewodowa:  Bluetooth 
System operacyjny: Zainstalowany przez producenta 

 
 
B. Termin dostawy: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. 
C. Termin instalacji: do 2 tygodni od dostarczenia sprzętu. 
 
 
IV. OFERTY CZĘŚCIOWE: nie dotyczy 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

V.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie 
V.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.  
V.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 
 

VI. INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU: 

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2) 
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta 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 
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Inne wymienne dokumenty wymienione w specyfikacji poszczególnych sprzętów. 
3. Specyfikacja proponowanego sprzętu 

 
VII. SPOSÓB WYCENY: 

Prosimy o podawanie cen brutto w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 

 
VIII. POZOSTAŁE WARUNKI: 

1. Z wyłonionymi Wykonawcami zostanie podpisana umowa. Ustalone ceny (jednostkowe) nie mogą ulec zmianie przez 
cały okres trwania umowy, niezależnie od ewentualnych zmian stawki VAT w kolejnych latach. 

2. Zamawiający może prosić oferentów o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienie oferty. W takiej sytuacji wszyscy 
oferenci będą mieli szanse na takie same uzupełnienia. 

3. Oferenci mogą zadawać pytania w trakcie okresu przygotowania oferty wyłącznie mailowo. 
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia bezpośrednio do lokalizacji wskazanej przez 

Zamawiającego tj.: do Zespołu Szkół Technicznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie, ul. Teofila Kubraka 
6, 18-500 Kolno 

5. Dostawa sprzętu dla zamówienia ma być dokonana w sposób jednorazowy- w dni robocze w godz. 8.00-15.00 
6. W przypadku dostarczenia przedmiotów niezgodnych z warunkami zamówienie Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Wykonawca dostawy 
zobowiązany jest  wymienić reklamowane przedmioty na nowe, zgodnie z wymogami Zamawiającego. 

7. Wykonawca poinformuje Zamawiającego co najmniej dwa dni przed planowanym terminem dostawy.  
8. Termin wykonania zamówienia 2 tygodnie od dnia zawarcia umowy, termin instalacji do 2 tygodni od dostarczenia 

sprzętu. 
9. Warunki płatności: przelew w terminie 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury. 

Podstawę wystawienia faktury stanowi podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru bez zastrzeżeń. 
10. Zapytanie może zostać unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny. 
11. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian zawartej umowy: zmianę terminu wykonania 

przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych, z zastrzeżeniem realizacji przedmiotu zamówienia w określonych 
ramach czasowych 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Realizator projektu: 
Zespół Szkół Technicznych w Kolnie 
ul. Teofila Kubraka 6 
tel. 86 278 27 02, zstkolno@wp.pl 

     

Biuro Projektu: 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrum 
ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok 
tel. 85 732 17 88, faks 85 732 94 84 
e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl, www.frdl.bialystok.pl 

 

12. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy także w przypadkach, gdy: 
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia,  
b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy 

Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach 
którego realizowane jest zamówienie. 

13. Termin związania ofertą: 30 dni. 
 
IX. KRYTERIA WYBORU OFERT: 

Kryterium oceny oferty jest CENA 100% 
PUNKTACJA - porównanie między Oferentami: X – najniższa cena, Y – cena Oferenta A; punktacja Oferenta A = X/Y 
 
X.     ZŁOŻENIE OFERTY 
 
1.        Proszę o przesłanie oferty (pocztą tradycyjną, kurierem, osobiście) w terminie do 19.10.2020 r. do godz. 10.00. Ofertę 
należy złożyć w języku polskim, w formie pisemnej i umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
                                                                                                                                 Zamawiający: 
                                                                                                 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum 
                                                                                                 ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
z dnia 07.10.2020 r.  

na dostawę monitora interaktywnego wraz z komputerem sterującym do pracowni matematycznej do Zespołu Szkół 
Technicznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie 

 
w ramach projektu 

"Kluczowe umiejętności- praktyczne możliwości " 
 
 
 
2.    W przypadku gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopie jakiegoś dokumentu, kopia winna być czytelna, 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
3.   Wszystkie  załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 
         
4. Pytania należy kierować 
msiemieniuk@frdl.bialystok.pl 
 
Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 – Formularz oferty wraz z oświadczeniami 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 3- Wzór umowy 
 

BIAŁYSTOK, 13.10.2020 R.    
 

 
 

 
 

   
 


