Załącznik nr 2 – wzór zapytania ofertowego.
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, 31-521 Kraków, ul. Grochowska 20, NIP
6761592709 REGON 000709879 zaprasza do złożenia oferty na:
1.
Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach
dofinansowania na wyposażenie pracowni komputerowej.
2.

Opis przedmiotu zamówienia:

TYP SPRZĘTU
Komputer stacjonarny AiO
(zintegrowany komputer i
monitor)

SPECYFIKACJA
Parametry co najmniej:
- Procesor Intel Core i5 (ósma
generacja) 4 -rdzeniowy
- Pamięć RAM 8GB
- Dysk HDD 1TB
- Nagrywarka DVD
- Porty: USBx4, RJ-45, WiFi,
HDMI
- klawiatura i mysz
- Oprogramowanie: Windows
10 64-bit Prof. ; MS Office
2019 Prof. Plus (licencja
MOLP)
- 3 lata gwarancji
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Załączniki:
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu
zamówienia (kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
Termin realizacji zamówienia:16 sierpnia 2019
3.

Inne wymagania:

W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest:
- wnieść sprzęt do wskazanej Sali lekcyjnej
- rozpakować, podłączyć i przygotować urządzenia do pracy (instalacja oprogramowania: Windows,
MS Office 2019, przeglądarek internetowych)
Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
a)

winna być złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, faksu, mailem lub osobiście,

b)

cena w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie,

c)

winna być napisana w języku polskim, czytelnie,

d)

winna obejmować całość zamówienia,

e)
winna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczenia woli i zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do oferty o
ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
4.

Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

a)
w cenie oferty winny zawierać się wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania
zamówienia,
b)
zakup przedmiotu niniejszego postępowania nastąpi w trybie ustawy o podatku od towarów
i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) na podstawie art. 83 ust.1
pkt 26 w sprawie dostaw dla placówek oświatowych sprzętu komputerowego, do którego stosuje się
stawkę podatku VAT od towarów i usług w wysokości 0% oraz warunków jej stosowania
5.

Propozycję cenową należy przekazać do dnia:8.07.2019

6.

Sposób dokonywania oceny złożonej oferty:

a)
zamawiający odrzuci ofertę złożoną po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, a
także, gdy oferta po złożeniu wyjaśnień mogłaby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
b)

o odrzuceniu lub przyjęciu oferty zamawiający zawiadamia oferenta,

c)
w przypadku, gdy oferta nie zawiera wymaganych dokumentów lub gdy są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość zamawiający wezwie oferenta do uzupełnienia
bądź wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. Brak odpowiedzi oferenta we wskazanym terminie
spowoduje odrzucenie oferty.
d)
jedynym kryterium oceny kompletnych i prawidłowo złożonych ofert jest w 100 %
proponowana cena.
7.

Unieważnienie postępowania następuje, gdy:

a)

nie złożono żadnej propozycji ofertowej,

b)
cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na
zamówienie.
8.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest:

Krzysztof Sobesto tel. 12 411 29 48, e-mail: dyrektor@zsoms.eu
9.
Zamawiający zaprosi wybranego wykonawcę do podpisania umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez zamawiającego. Dopiero podpisanie umowy rozpoczyna realizację zamówienia i
nakłada na ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązanie z niej wynikające.

………………………………………………………………………………
(data i podpis przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO)

Załącznik nr 3 - wzór oferty.
OFERTA CENOWA
Miejscowość: ……………………………………….

1.

Data: ………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące zamówienia: ……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
oferuję/my wykonanie ww. usługi*/ dostawy*/ roboty remontowo - budowlanej* - za:
Wartość zamówienia: ………………… zł netto (słownie złotych: …………………………….………………), VAT
……….. %, tj. kwota ………………… zł (słownie złotych: …………………………………………), Łącznie kwota brutto
………………… zł (słownie złotych: ………………..………………..…………………………………),
2.

Dane oferenta:

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………….…………………………………….………….
NIP: …………………………………………….…………..…… REGON: ………………………………………………………….
Termin realizacji zamówienia: ……………………………………………………………………………………………
3.
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
4.Dysponuję potencjałem ludzkim umożliwiającym świadczenie usługi oraz posiadam wiedzę i
doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu Zapytania ofertowego,

5.

Dodatkowe informacje :

.....................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Załącznikami do niniejszej propozycji cenowej są:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

................................................
(podpis i pieczątka oferenta)
*niepotrzebne skreślić

