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                 Wołomin, dnia 05 sierpnia  2014 r. 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. STANISŁAWA STASZICA W WOŁOMINIE 

Al. Armii Krajowej 38,  05-200 Wołomin 

 

Zapytanie ofertowe 

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 204r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.                

z 2013 r. poz. 907 i 984), Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi 

zmianami) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława 

Staszica w Wołominie z dnia 21 maja 2014 r. zostaje skierowane zapytanie ofertowe na: 

 

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do celów edukacyjnych  

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, al. Armii Krajowej 38,                           

05-200 Wołomin 

 

§ 1.  

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Stanisława Staszica w Wołominie, al. Armii Krajowej 38, 

05-200 Wołomin  

Regon 000829796 

NIP 1250559200 

Telefon 22 776 39 54  

22 776 39 56 

adres strony internetowej: http://zsewolomin.edupage.org 

 

§ 2. 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego 

 

§ 3. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Lp. NAZWA/OPIS 
Ilość 

zamawianych 
sztuk 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Stawka 
VAT 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena 
łączna 
brutto 

1 

Komputer stacjonarny (jednostka 

centralna ) wraz z zainstalowanym 64 

bitowym systemem w języku polskim 

oraz dołączoną w zestawie przez tego 

samego producenta myszą i klawiaturą. 

18 

 

0 % 

  

2 
Monitor - LED, min  21,5''  

wraz z wyposażeniem (kable) 
18 

 
0 % 

  

3 
Switch rakowy 24 portów  

2 
 

0 % 
  

4 

Profesjonalne edukacyjne 

oprogramowanie biurowe 64 bitowe       

z licencją w najnowszej wersji                  

w języku polskim. 

18 

 

23 % 

  

5 
PATCHCORDY UTP KAT. 5E 

PROSTE  0,5m 
48 

 
23 % 

  

6 

Kabel sieciowy UTP 5E do podłączenia 

gniazd komputerów min 2,5 m 

zakończony zarobionymi wtykami  

RJ -45 z obydwu stron. 

16 

 

23 % 

  

7 

Kabel sieciowy UTP 5E do podłączenia 

gniazd komputerów min 5 m, 

zakończony zarobionymi wtykami  

RJ -45 z obydwu stron. 

4 

 

23 % 

  

Całkowita wartość zamówienia  
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1. Do oferty należy dołączyć dla wszystkich oferowanych urządzeń ich opis, potwierdzający spełnianie wszystkich 

parametrów i wymogów określonych przez zamawiającego oraz informacje o nazwie producenta, nazwie modelu oraz 

numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku, gdy producent nie nadaje urządzeniom 

powyższych nazw ani numeru katalogowego, wówczas wykonawca dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje 

urządzeniom tych nazw. Każdy opis musi być oznaczony numerem zadania i podzadania którego dotyczy. 

 

2.Wymagania obligatoryjne dotyczące przedmiotu zamówienia: 

2.1. Zestawy komputerowe do celów edukacyjnych muszą spełniać następujące warunki: 

a) posiadają deklaracje CE 

b) posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu; 

c) są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich; 

d) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim; 

e) posiadają okres gwarancji udzielonej przez dostawcę nie krótszy niż 3 lata;  

Wszystkie zakupione urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, być objęte pakietem 

usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie 

Polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci 

oświadczenia producenta. 

 

§ 4. 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy. 

Zakończenie: do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

 

§ 5. 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA                                               

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub 

jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a także w/w Wykonawcy występujący 

wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 

§ 6. 

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI                      

ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Porozumiewanie Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie drogą pisemną, faxem lub drogą poczty 

email. W przypadku przesyłania informacji faxem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w dni robocze, w godzinach od 800 do 1500. Pisma, wiadomości, informacje 

prosimy kierować na ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Stanisława Staszica w Wołominie, al. Armii 

Krajowej 38, 05-200 Wołomin, z dopiskiem nazwy przedmiotowego postępowania. 

2. Do kontaktu z Wykonawcami uprawniony jest : Dyrektor Szkoły , tel. 22 776 39 54,  fax. 22 776 39 56, 

email:  zsewolomin@wp.pl  

 

§ 7. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

3. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę 

zostanie wykluczony z postępowania. 

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

5. Zaleca się, aby Wykonawcy składający ofertę zamieścili ją w kopercie (opakowaniu) opatrzonej adresem 

zwrotnym Wykonawcy. 

 

Kopertę należy zaadresować w niżej podany sposób: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH  al. Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin 

„Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do celów edukacyjnych w Zespole Szkół 

Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, Al. Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin” 

„Nie otwierać przed dniem 14.08.2014 r. godz. 13.00” 

 

6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
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§ 8. 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1.Oferty sporządzone według określonych wymagań należy składać do dnia 14 sierpnia 2014 r. do godziny 12.00              

w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, ul. Armii Krajowej 38,    

05-200 Wołomin. Dotrzymanie wyżej wymienionego termin dotyczy również ofert składanych drogą pocztową / 

kurierem - liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego. 

2.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania. 

3.Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany należy złożyć 

wg takich samych zasad, jakie obowiązują przy składaniu oferty, z dopiskiem: „Zmiana oferty”. 

4.Wykonawca ma prawo wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku pisemne 

powiadomienie o wycofaniu oferty musi wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2014 r. o godz. 1300 w gabinecie dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych 

im. Stanisława Staszica w Wołominie. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

 

§ 9. 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1.Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie własnych wyliczeń. 

2.Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty: ceny netto, kwoty podatku 

VAT oraz ceny oferty brutto - cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia  

(np. opłaty, podatki, cła). 

3.Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe, powinny być naliczone z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

4.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  ofert. 

5.Oferta zawierająca rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona. 

 

§ 10. 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

1.Zamawiający dokona oceny ofert wybierając ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryterium: „cena 100%”,                  

 

2.Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty           

o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie 

określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

3.W przypadku gdy wybrana oferta przekroczy wartość środków zarezerwowaną na ten cel  Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do unieważnienia procedury przetargowej informując pisemnie o tym fakcie oferentów. 

 

§ 11. 

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 

2.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym                        

w ofercie. 

3. Zamawiający zaproponuje Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zawarcie umowy w terminie określonym 

przez Zamawiającego. 

4.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w terminie określonym 

przez Zamawiającego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia 

ich ponownej oceny. 

 

§ 12. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

§ 13. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT WARIANTOWYCH 

1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających. 
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LISTA  ZAŁĄCZNIKÓW: 

Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy 

Załącznik Nr 2- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik Nr 3- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik Nr 4- Projekt umowy 

Załącznik Nr 5- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 


