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ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dnia 09.09.2020 r. 
na dostawę 75 sztuk Raspberry Pi wraz z dodatkami oraz futerałem do Technikum Programistycznego Info Tech w 

Białymstoku 
 

w ramach projektu 
"INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej II " 

nr RPPD.03.03.01-20-0228/19 realizowanego w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020. 

termin składania ofert: 23.09.2020r. godz. 10.00 

Kod CPV: 30230000-0 
 
 
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 75 sztuk Raspberry Pi wraz z dodatkami oraz futerałem do Technikum Programistycznego Info Tech w Białymstoku  

  

 

A.    Wymagania sprzętowe o minimalnych parametrach nie niższych niż: 

Dostawa 75 sztuk Raspberry Pi wraz z dodatkami orz futerałem do Technikum Programistycznego Info Tech w 

Białymstoku - na jedną sztukę składają się następujące elementy: 

 
minimalne wymagania sprzętowe 

Lp. Ilość sztuk Nazwa produktu 

1. 1 Raspberry Pi 3 Model B+ 1 GB RAM 

2. 1 
Zasilacz microUSB 5V / 2,5A - Zasilacz z końcówką microUSB kompatybilny z 
minikomputerem Raspberry Pi o maksymalnej wydajności prądowej 2,5 A. 

3. 1 
Obudowa do minikomputera Raspberry Pi - wersja: RS Pro z klapką, która daje dostęp 
zarówno do złącz audio, wideo, karty microSD zasilania oraz złącz GPIO. 

4. 1 

Karta pamięci microSD z systemem NOOBs - z oprogramowaniem NOOBs, umożliwiającym 
instalację popularnych systemów operacyjnych dla minikomputera Raspberry Pi. Typ micro 
SD/SDHC. Min. 32 GB 

5. 1 Przewód HDMI - klasy 1.4, długość min 1,5 m. 

6. 1 
Przewód sieciowy Patchcord - skrętka kategorii 5e Ethernet z zamontowanymi wtykami RJ45 o 
długości 2 m. 

7. 1 Zestaw diod LED 5 mm 30 szt. - po 10 szt. czerwonych, zielonych i żółtych diod. 

8. 1 
Dioda LED 5 mm RGB wsp. katoda - LED z czterema wyprowadzeniami świecąca we 
wszystkich kolorach. 

9. 1 
Zestaw rezystorów THT 1/4 W 200 szt. - po 20 szt. najpopularniejszych wartości, 
umożliwiających np. podłączenie diod LED. 

10. 1 
Cyfrowy termometr DS18B20+ - popularny, prosty w obsłudze termometr,podłączany poprzez 
magistralę 1-wire. 

11. 1 
Wyświetlacz LCD 2x16 znaków - popularny wyświetlacz alfanumeryczny ze zlutowanymi 
konektorami goldpin. 

12. 1 Transoptor jednokanałowy PC817 - układ separujący sygnały napięciowe od części 
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wykonawczej. 

13. 1 
Zestaw diód prostowniczych: 1N4148: 75 V / 0,2 A - 50 szt, 1N4007: 1000 V / 1 A - 50 szt., 
N5408: 1000 V / 3 A - 14 szt., 6A6: 600 V / 6 A - 4 szt., W01G: 100 V / 1,5 A - 2 szt. 

14. 1 Buzzer z generatorem - zasilany napięciem 5 V prosty generator sygnałów dźwiękowych. 

15. 1 
Przekaźnik HLS8L-DC5V-S-C - stycznik z cewką zasilaną napięciem 5 V, mogący sterować 
napięciem do 120 V i prądem do 15 A. 

16. 5 Przyciski Tact Switch 6x6. - posłużą jako element wprowadzający dane do Raspberry Pi. 

17. 5 Tranzystor bipolarny BC639 - NPN 80 V / 1 A  

18. 1 Serwomechanizm SG-90 

19. 1 
Skrzynka/ogranizator, który pomieści wszystkie elementy zestawu- w którym zostanie 
dostarczona całość zamówienia 

20. 1 Nakładka IoT LoRa Node pHAT 868MHz/915MHz 

21. 1 Wyświetlacz LCD dotykowy 5" 

23. 1 Nakładka Raspberry Pi SENSE HAT 

 
 
B. Termin dostawy: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. 
 
 
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. Specyfikację oferowanego sprzętu potwierdzającą stawiane wymagania. 
 

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.: Technikum Programistyczne Info Tech, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok 
5. Dostawa sprzętu dla zamówienia ma być dokonana w sposób jednorazowy- w dni robocze w godz. 8.00-15.00 
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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 

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 23.09.2020 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 09.09.2020 .  

na dostawę 75 sztuk Raspberry Pi wraz z dodatkami oraz futerałem do Technikum Programistycznego Info Tech w 
Białymstoku 

 
w ramach projektu 

"INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej II" 
 
 
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 
Adam Kamiński- adam.kaminski@infotech.edu.pl 
Marta Siemieniuk-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, 16.09.2020 R.      

       


