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 Wielopole Skrzyńskie 11.10.2016r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE                                                                                             

ZOSIP.273.18.2016.RPO 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola                                                                                                                          

39 – 110 Wielopole Skrzyńskie 200                                                                                                                                 

tel.  172214922, fax. 172214830                                                                                                                                 

email:  tgac@wielopole-skrz.pl 

W związku z realizacją projektu pn: „Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały – równy 

start w obliczu nierównych szans” Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola zaprasza do złożenia 

ofert na wykonanie następującego zadania: 

„Dostawa sprzętu ICT” 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

(30236000-2 Różny sprzęt komputerowy)                                                                                     
(31711000-3 Artykuły elektroniczne) 

Zamówienie podzielone jest na dwie części i przewiduję dostawę, montaż sprzętu ICT               

oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi.   

1. W części pierwszej zamówienie przewiduje dostawę oraz montaż zestawów  

interaktywnych (tablica interaktywna, uchwyt do montażu tablicy, projektor, laptop, 

oprogramowanie, oraz potrzebny osprzęt). Dodatkowo Wykonawca zadania 

zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń z obsługi w/w sprzętu. 

2. W części drugiej zamówienie przewiduje dostawę sprzętu komputerowego, drukarki 

oraz aparatu fotograficznego. 

Szczegółowy opis zamawianych przedmiotów zawiera załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna.  

W kosztach zamówienia Wykonawca powinien ująć przeprowadzenie szkoleń z obsługi 

zamawianych urządzeń oraz zainstalowanych na nich programów. Zamawiający wymaga by 

przeprowadzone szkolenia odbyły się po zamontowaniu sprzętu. Termin i miejsce zostaną 

podane przez  Zamawiającego po zatwierdzeniu wykonania montażu sprzętu.                                                                                                                                    

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz spełniać wymogi norm 

określonych obowiązującym prawem, względem użytkowania przez dzieci. Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć oraz zamontować przedmiot zamówienia bezpośrednio do 

dwóch  lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego (lokalizacje na terenie Wielopola 

Skrzyńskiego) Wymagany okres gwarancji: to co najmniej 24 miesięcy, liczone od dnia 

wystawienia faktury.   
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W przypadku dostarczenia sprzętu niezgodnego z warunkami zamówienia Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do reklamacji , która powinna być zrealizowana w ciągu 5 dni 

roboczych od daty zgłoszenia.  Wykonawca usługi zobowiązany jest wymienić reklamowane 

przedmioty, zgodnie z wymogami Zamawiającego.  

Zamawiający przed montażem umożliwia wykonanie własnego obmiaru pomieszczeń.  

Przed podpisaniem umowy na realizacje zadania Wykonawca jest zobowiązany  przedstawić 

szczegółowe specyfikacje techniczne proponowanego przez niego sprzętu Dyrektorowi 

placówki ZOSiP i uzyskać zgodę na ich dostawę oraz montaż.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania tylko częściowo z oferty Wykonawcy.  

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Ostateczny termin wykonania całości zadania tj. dostawy sprzętu, zamontowania, 

uruchomienia oraz przeprowadzenia szkoleń to  31.10.2016r.  

 

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT: 

Oferty należy składać pisemnie w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na adres:  

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola 

39 – 110 Wielopole Skrzyńskie 200 

tel.  172214922, 563 260 632                                             

do dnia 19 październik 2016r. do godziny 11:00 (oferta musi wpłynąć do Zamawiającego)  

Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 19 października 2016r. Otwarcie nastąpi o godzinie 
11.30  w siedzibie Zamawiającego 

 
SPOSÓB OCENY I WYBORU OFERTY 

 

Po sprawdzeniu zgodności złożonych dokumentów z istotnymi warunkami zamówienia 

określonymi w tym zapytaniu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, z najniższą 

ceną brutto za kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia Wagi oceny punktowej: - cena 

za wykonanie podstawowego przedmiotu zamówienia – 100% 
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WARUNKI PŁATNOŚCI: 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po dostarczeniu sprzętu i przeprowadzeniu szkoleń. 
Termin płatności wynagrodzenia wynosi 30 dni. Wynagrodzenie ma formę wynagrodzenia 
ryczałtowego. 

 

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI: 

Tomasz Gac – kierownik projektu (tel. 17 22 14 922, kom. 536 260 632)                                                        
e-mail: tgac@wielopole-skrz.pl 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej na załączonym do niniejszego zapytania 
formularzu.  

Ofertę należy opisać w następujący sposób: 

 

„Oferta na realizację zadania pn. Dostawa sprzętu ICT.” 

z dopiskiem: 

„Nie otwierać przed 19.10.2016r.” 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu:  

1.  Formularz ofertowy.  
2. Specyfikacja techniczna. 

 

 

  


