Szkoła Podstawowa nr 2
im. Ludwika Kobieli w Chybiu
Ul. Szkolna 8
43-520 Chybie
załącznik nr 1
do procedury udzielania zamówień
publicznych których wartość nie
przekracza kwoty 30.000 euro

Chybie, 10.11.2017 r.
.......................................................................
(miejscowość i data)
SP2.081.1.2017

ZAPYTANIE CENOWE
1. Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 2 im Ludwika Kobieli w Chybiu, ul. Szkolna 8,
43-520 Chybie realizator projektu „Szkoła nowych horyzontów” zwraca się z propozycją
złożenia przez Państwa oferty na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego. Zakup
został zaplanowany do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT NA:
2. Przedmiot zamówienia:
1) Projektor - 3 LCD, XGA, 3200 ANSI, kontrast min 15 000:1 - 1 szt.,
2) Zestaw komputerowy - procesor Intel Pentium N3700, pamięć RAM min 4GB
DDR3, napęd optyczny – nagrywarka DVD, SYSTEM operacyjny – Windows 10,
Microsoft Office 2016, Monitor – LED 21,5”, klawiatura, mysz – 1 szt.,
3) Laptop –przekątna ekranu min. 15”, RAM min. 4GB, dysk HDD lub SSD min 250
GB Windows 10, Microsoft Office 2016 - 1 szt.,
4) Tablet – przekątna min. 9” 3G GPS – 4 szt.,
5) Tablica interaktywna – 85”, wymiary tablicy 175.5 x 126 x 4.5 cm, obszar roboczy
166.5 x 116 cm, powierzchni projekcyjna 154.7 x 116 cm, proporcja obrazu standard
4:3, technologia - pozycjonowanie w podczerwieni, sposób obsługi - dotykowy,
dowolnym pisakiem lub palcem, komunikacja z komputerem – USB, dołączone
akcesoria - 3 pióra w kolorach: czerwonym, niebieskim i czarnym oraz wymazywacz,
kabel USB A-A długości 5 m, przedłużacz kabla USB długości 5 m, oprogramowanie
na płycie CD, instrukcja obsługi w języku polskim, multimedialne szkolenie w formie

filmu, uchwyt montażowy ścienny – 1 szt.,
6) Aparat fotograficzny - rozdzielczość 20Mpix, zoom optyczny 8x, cyfrowy
stabilizator obrazu, kolor czarny – 1 szt.,
7) Radioodtwarzacz – CD – 2 szt.,
8) Pen drive – 16GB, USB-3.0 - 5 szt.,
Zakup został zaplanowany do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego do projektu "Szkoła nowych horyzontów. Oferent
może złożyć ofertę wyłącznie na wszystkie elementy zapytania. Prosimy o przesłanie oferty
cenowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Do oferty należy
dołączyć specyfikację oferowanego produktu. Specyfikacja winna zawierać wizualizację
produktu.
Kolorystyka i inne szczegóły niemające wpływu na wysokość kwot zostaną ustalone
z wybranym oferentem.
II WYMAGANIA:
- Wszystkie dostarczone produkty w ramach powyższego asortymentu, powinny spełniać
wymogi bezpieczeństwa i jakości określone obowiązującymi przepisami. Posiadać
odpowiednie oznaczenia, obowiązkowe certyfikaty. Wykonawca winien udokumentować
posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa i jakości dla wskazanego produktu.
- Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w opisie przedmiotu
zamówienia służą jedynie określeniu pożądanego standardu przedmiotu dostawy
i określeniu założonych właściwości i wymogów technicznych nabywanych przedmiotów.
Dopuszcza się rozwiązania równoważne, zamienne (np. innych producentów) pod
warunkiem spełnienia tych samych właściwości technicznych oraz estetycznych
(wykazania spełnienie wymaganych właściwości/parametrów technicznych, spoczywa na
Oferencie)
- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne
ryzyko. Koszty dostawy należy wliczyć w cenę produktów.
3. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od podpisania umowy. Za dzień zakończenia
zobowiązania umowy uważa się dzień, w którym podpisane zostaną protokoły odbioru bez
zastrzeżeń.
4. Okres gwarancji: 24 miesięcy.
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę w postaci skanu należy przesłać na adres: e – mail: sp2@chybie.pl, lub dostarczyć
pocztą/osobiście do siedziby zamawiającego:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu
ul. Szkolna 8
43-520 Chybie
Termin składania ofert mija w dniu do 21.11.2017 r, godz.15,00.
6. Warunki płatności – przelew.
7. Osoba upoważniona do kontaktu z dostawcami: dyrektor szkoły Marek Kicka tel.
(33)8561-033.
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku
polskim.

9. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
……………………………..
(podpis dyrektora)
Załącznik nr 1
10. Treść oferty:

10.1. nazwa wykonawcy ...........................................................................................................
10.2. adres wykonawcy ............................................................................................................
10.3. NIP

............................................................................................................................

10.4. regon ................................................................................................................................
10.5. nr rachunku bankowego .................................................................................................
10.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto ..................................... zł (słownie złotych ...........................................................
……………………………………..…………. ................................................................... )
Podatek VAT ................................ zł (słownie złotych ...........................................................
……………………………………………………………………………………………...)
Cenę brutto .................................... zł (słownie złotych ...........................................................
……………………………………………………………………………………..………)
9.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.
9.8. Termin realizacji zamówienia ...............................................................................................
9.9.Okres gwarancji …………………………………………………….……………………
9.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia …………………………………
9.11.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

…………………….. dnia ..........................
…………………………………………………..
(pieczątka i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2

.....................................................
(nazwa/pieczątka Wykonawcy)

………… dn. ...................
(Miejscowość, data)

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
Ja, niżej podpisany…………………………… reprezentując Wykonawcę
………………………………………………………………., jako upoważniony na piśmie lub
wpisany w odpowiednich rejestrach, oświadczam, że na dzień składania oferty nie jestem
powiązany ani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…..…………...........................................................
Data oraz czytelny podpis lub pieczęć i podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
praw

