ZAPYTANIE OFERTOWE 01/11/2020
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Straszynie zaprasza do składania ofert cenowych
na zakup i dostawę laptopów wraz z systemem operacyjnym w ramach Programu „Aktywna Tablica” dla
Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Straszynie.
I. Zamawiający:
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Straszynie, ul. Starogardzka 48, 83-010 Straszyn,
działająca w imieniu i na rzecz Gminy Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo.
II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych 6 sztuk laptopów w ramach programu
„Aktywna Tablica”.
2. Laptopy powinny mieć minimalne parametry takie jak:
- Windows 10 – skonfigurowany i zainstalowany w laptopie;
- ekran 15.6 albo większy;
- Dysk SSD – minimum 240GB;
- pamięć RAM – minimum 8GB;
- procesor Intel Core I5 albo AMD Ryzen 7 (albo wyższe parametry) z ostatnich dwóch generacji
przeznaczony dla laptopów;
- wbudowana kamera w ramkę ekranu, wbudowany mikrofon oraz głośnik stereo;
- Wifi 802.11 a/b/g/n/ac oraz port Rj-45 (Ethernet);
- min. 1 wyjście HDMI;
- klawiatura QWERTY;
- gwarancja min. 24 miesięczna;
- dopuszcza się możliwość sprzętu z innymi komponentami, ale zastrzega się, że parametry laptopa nie
mogą być gorsze niż wskazane przez zamawiającego;
- laptopy muszą być fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych
w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
III. Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2020r.
IV. Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
•

Cena - 100%

•

W przypadku bardzo zbliżonej ceny, wybrana zostanie firma z modelami z lepszą konfiguracją

•

Maksymalna łączna wartość zamówienia może wynieść 17500zł (6 sztuk laptopów). W przypadku
przekroczenia tej sumy, dana oferta nie będzie brana pod uwagę.
V. Gwarancja i rękojmia:
Wykonawca udzieli gwarancję 24-miesięczną na laptopy, licząc od dnia odbioru laptopów przez
zamawiającego.
VI. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.
3. Następujące dokumenty należy wysłać na adres kierownikspstraszyn@gmail.com:
- załącznik nr 1 (formularz oferty zawierający cenę brutto).
- załącznik nr 3 (szczegółowe parametry laptopa) – może to być broszura przygotowana samemu.

VII. Badanie ofert:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny.
3. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
1) Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2) Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających
wyjaśnień.
VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na maila: kierownikspstraszyn@gmail.com
2. Termin składania ofert – do 23.11.2020r. do godz. 15.00 (poniedziałek)
3. Dopuszcza się złożenie jednej oferty przez Oferenta.
4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.
IX. Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca określi cenę ryczałtową brutto wraz z obowiązującym podatkiem VAT cyfrowo i słownie,
w złotych polskich na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1.
2. Cena oferty będzie ryczałtem. Zgodnie z art. 632 Ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr
16, poz.93 z późn. zm.) wynagrodzenie ryczałtowe zostało określone następująco:
§1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie trwania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru
lub kosztów prac.
§2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby
przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
3. Podstawą obliczenia ceny oferty jest:
1) Zakres czynności i obowiązków wynikających z warunków prowadzenia robót/usług podanych w opisie
przedmiotu zamówienia i w projekcie umowy.
2) Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które
mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo
szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi należyte zrealizowanie
przedmiotu zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny
oferty z należytą starannością..
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może
wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej
oceny.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na
każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
5) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zmianami).
6) Osoba uprawniona do kontaktów: Rafał Małek. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować
elektronicznie na adres e-mail: kierownikspstraszyn@gmail.com bądź telefonicznie: 519 848 584.
Załączniki:
Zał. nr 1 - formularz oferty,
Zał. nr 2 - wzór umowy,
Zał.nr 3 – szczegółowe parametry zaproponowanych laptopów.

