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Zaproszenie do składania ofert 

VIII. Zapytanie o cen 

 

 

W związku z realizacją przez Szkołę projektu pt. „Warto iść dalej” dofinansowanego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-

2020Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana. 

I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu 

do 30 000 euro, którego przedmiotem jest:  

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz 

z oprogramowaniem” 

 

1. Przedmiot  zamówienia: 
 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego 

i multimedialnego wraz z oprogramowania, zgodnie z przedstawioną specyfikacją. 

1.2. Zamówienie obejmuje dostawę, transport, załadunek i rozładunek sprzętu 

wymienionego w specyfikacji. 

1.3. W ramach dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania i innego sprzętu 

Dostawca zobowiązany jest do zainstalowania i aktywowania zakupionego 

oprogramowania oraz sprawdzenia i skonfigurowania tegosprzętu na stanowiskach 

uczniowskich w siedzibie Zamawiającego orazwg. wytycznych Zamawiającego. 

 

2.Termin gwarancji na przedmiot zamówienia: 

24 miesiące, dodatkowo wymagana jest pogwarancyjna obsług serwisowa.  

 

3. Termin wykonania zamówienia:7 dni od podpisania umowy. 

4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert: 

4.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w kopercie zaadresowanej 

doZamawiającego, która będzie posiadać następujące oznaczenia:„Oferta na zakup i 

dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z 

oprogramowaniem” oraz pieczęć adresową Wykonawcy.  

Oferty należy składać: 

4.2. Osobiście w siedzibie Zamawiającego:  

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana I.Sztaudyngera 

w Szklarskiej Porębie , ul. Obrońców Pokoju 17; 

4.3. Przesłać na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego 

im. Jana I. Sztaudyngera, ul. Obrońców Pokoju 17; 58-580 Szklarska Poręba; 
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4.4. Przesłać faksem na numer: 757172206; 

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2016 roku godz. 10.00. 

4.5. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: 

  4.5.1 wypełniony i podpisany formularz oferty; 

 4.5.2 zaakceptowany wzór umowy; 

           4.5.3 oświadczenie o wykluczeniu; 

 

5. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.Szczegółowe 

informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskaćosobiściew sekretariacie 

ZSO i MS im. Jana. I. Sztaudyngera w SzklarskiejPorębie lub telefonicznie pod numerem 

telefonu 75 717 22 06. 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Krystyna Makles. 

6. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę spełniającego określone wymagania 

zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza. 

7. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: 

Umowa zostanie podpisana w siedzibie zamawiającego tj. w Szklarskiej Porębie, 

ul. Obrońców Pokoju 17. 

Informacja o terminie podpisania umowy zostanie przekazania telefonicznie Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano. 

8. Wybór oferty nastąpi w dniu 13.12.2016r. o godz. 14.00. 

 

Załączniki  

1. Druk oferty. 

2. Druk umowy. 

3. Oświadczenie o wykluczeniu. 

4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - specyfikacja 

 
 


