Harasiuki, dnia 2019-03-06

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej
wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro.
1. Nazwa i adres zamawiającego
Zamawiający :
Gmina Harasiuki, NIP 6020017515
Zespół Obsługi Szkół w Harasiukach
Harasiuki 112 A, 37-413 Harasiuki
zaprasza do złożenia ofert na :
Dostawę sprzętu komputerowego
realizującej

projekt:

wraz z

„ROZWIJAMY

oprogramowaniem na potrzeby jednostki

KOMPETENCJE

CYFROWE

W

GMINIE

HARASIUKI”

2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa

sprzętu komputerowego wraz

z oprogramowaniem wg następującego zestawienia:
a) Komputer przenośny z ekranem dotykowym - 24 szt.
b) Licencja na Office - 24 szt
2) Wymagania w zakresie innych cech:
a. laptopy muszą być fabrycznie nowe,
b. urządzenia musza posiadać instrukcje obsługi oraz karty gwarancyjne w języku polskim,
do wszystkich urządzeń należy dołączyć kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania
c.

wykonawca dokona instalacji, konfiguracji sprzętu komputerowego wraz z wymaganym
oprogramowaniem, tak by był on gotowy do pracy

po przekazaniu użytkownikowi

końcowemu oraz aby nie była konieczna ingerencja odbiorcy końcowego,
d. inne wymagane dokumenty dotyczące sprzętu określone zostały w opisie przedmiotu
zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz do
formularza ofertowego.
3) Wykonawca udziela gwarancji określonej w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego).
4) Szczegółowa specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego z określeniem ilości
zamawianego sprzętu została określona w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
5) Wykonawca sporządza i załącza do oferty specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, przy
czym parametry techniczne i okresy gwarancji określone w opisie przedmiotu zamówienia

stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferowany sprzęt. Wykonawca może
zaoferować lepsze parametry sprzętu.
6) W wypełnionej tabeli w formularzu oferty, wykonawca poda je producenta i model
oferowanego sprzętu oraz okresy gwarancji,
7)

W przypadku, gdy parametry oferowanego sprzętu są tożsame z wymienionym w opisie
przedmiotu zamówienia wówczas wykonawca może załączyć do oferty podpisana
specyfikację techniczną sprzętu załączoną do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Termin realizacji zamówienia: 28 marca 2019r.

4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga) :
a. cena - 80%
b. okres gwarancji - 10%
c. wielkość przekątnej ekranu -10 % (dodatkowe punkty za większą przekątną)
( Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert ).

5. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół w Harasiukach, adres:
Harasiuki 112 A, 37-413 Harasiuki , w terminie do dnia 14 marca 2019 r. do godz. 15:00. Oferty
otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

6. Termin otwarcia ofert : Oferty zostaną otwarte w dniu 15 marca 2019 r. o godz.10 -tej w siedzibie
Zespołu Obsługi Szkół.
7.

Przygotowanie oferty:
Zaleca się, aby ofertę sporządzić na załączonym druku ( załącznik nr 1 -formularz oferty ).
Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania woli w imieniu Wykonawcy
według dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz opisać: Oferta na dostawę
sprzętu komputerowego i oprogramowania w

ramach projektu: „Rozwijamy

kompetencje

cyfrowe w Gminie Harasiuki”.
8. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach ustawy Pzp.
9. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Pani Renata Mucha tel. 158791191
e-mail: zsharasiuki@wp.pl

10. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, Zamawiający wskaże miejsce i termin
podpisania umowy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez
podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
12. Do oferty należy dołączyć: aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej.
13. Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są :
1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. formularz ofertowy,
3.projekt umowy,
...........................................
( Podpis kierownika zamawiającego )

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy zamówienia pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby jednostki
realizującej projekt
HARASIUKI”.

pn.:

„ROZWIJAMY

KOMPETENCJE

CYFROWE

OFEROWANE
PARAMETRY
WYMAGANE MINIMALNE
PARAMETRY

LP.

MIESZKAŃCÓW

GMINY

SPEŁNIE/
NIESPEŁNIA
MINIMALNE
PARAMETRY
*WŁAŚCIWE
PODKREŚLIĆ

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)
k)
l)

m)
n)
o)

LAPTOP 2W1 (24 SZT.) FABRYCZNIE NOWE URZĄDZENIE
Procesor - Co najmniej czterordzeniowy, o
częstotliwości minimum 1,6 GHz

TAK/NIE*

Czas pracy baterii - Minimum 6h

TAK/NIE*

Pamięć RAM - Minimum 2GB

TAK/NIE*

Pamięć masowa - Minimum 64GB
Ekran - Ekran dotykowy o wielkości nie
mniejszej niż 11,6

TAK/NIE*
TAK/NIE*

Rozdzielczość ekranu - Minimum 1366x768
Sieć internetowa - Możliwość podłączenia do
sieci WiFi, karta sieciowa urządzenia zgodna
ze standardem 802.11 b/ g/ n/ ac
Złącza i łączność - USB, HDMI lub
równoważne, Bluetooth
w standardzie minimum 4.2
Zintegrowane komponenty multimedialne Kamera, mikrofon, karta audio, głośniki
System Operacyjny - Windows 10 w języku
polskim

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*

Układ klawiatury - QWERTY
Możliwość odłączania klawiatury lub
obracania ekranu i korzystania z urządzenia w
trybie tabletu

TAK/NIE*

TAK/NIE*

Torba

TAK/NIE*

Rysik

TAK/NIE*

Mysz ze scrollem
Gwarancja - min 24 miesiące

TAK/NIE*

p)
2.
.

…………miesięcy
LICENCJA OFFICE

Typ Licencji

a)

Okres licencji- min 12 miesiące

TAK/NIE*
TAK/NIE*

…………miesięcy

TAK/NIE*

…………………dnia ....................
........................................................................................
Podpis i pieczątka Wykonawcy lub upoważnionej osoby

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy :

......................................................................................................................,

Adres/siedziba wykonawcy : ..........................................................................................................,
NIP :

..............................................................................................................................................,

Nr rachunku bankowego : ............................................................................................................,

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe/cenowe dotyczące :
Dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby jednostki realizującej projekt pn.:
„Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Harasiuki”.
Składam ofertę następującej treści :
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za zasadach i warunkach określonych w zapytaniu
ofertowym/cenowym za :
Cenę netto ...............................................zł
Podatek VAT w wysokości ........................zł
Cenę brutto ..............................................zł
Słownie : ............................................................................................................................,
2. Termin wykonania zamówienia :
............................................................................................................................................,
3. Warunki płatności :
............................................................................................................................................,
4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
5. Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
6. Oświadczam, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy
i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
7. Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i zobowiązuję się do podpisania umowy
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
8. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralna część oferty są :
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wg zał. Nr 1
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,

………………………dnia ....................

…………………………………………………
Podpis i pieczątka Wykonawcy lub upoważnionej osoby

