SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Zapytanie cenowe nr 4/2015
ZAMAWIAJĄCY:
SZKOŁA PODSTAWOWA W WĘZINIE
Węzina 16
82 – 310 Elbląg 2
NIP 578-28-16-390
www.spwezina.gminaelblag.pl
sp.wezina@wp.pl
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Zakup i dostawę poleasingowych zestawów komputerowych
wraz z oprogramowaniem i akcesoriami na potrzeby Szkoły
Podstawowej w Węzinie”
(wg. specyfikacji-opis przedmiotu zamówienia)
TRYB ZAMÓWIENIA:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
z zastosowaniem ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ), zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy.
Ogłoszenie
o
zamówieniu
zostało
opublikowane
na
stronie
internetowej
http://www.bipspwezinagminaelblag.eline2n.nazwa.pl/ w zakładce Zamówienia publiczne
oraz w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie szkoły).
Sekretarz szkoły
Patrycja Bednarczyk- Szymczyk
Węzina, dnia 29.06.2015 rok

I. Nazwa oraz adres zamawiającego
Zamawiający:

Szkoła Podstawowa w Węzinie

Adres zamawiającego:

Węzina 16
82-310 Elbląg 2
REGON 170319043

NIP 578-28-16-390

www.spwezina.gminaelblag.pl, sp.wezina@wp.pl
tel/fax: 55 231 10 02

Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego:
Maria Ignaciuk
Tel. 55 231 10 02,
sp.wezina@wp.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV: CPV 30200000 – 1 – urządzenia
komputerowe
2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do Szkoły Podstawowej w Węzinie,
zlokalizowanej na terenie Gminy Elbląg 20 sztuk poleasingowych zestawów komputerowych
wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, ze specyfikacją zgodną z opisem przedmiotu
wskazanym poniżej.
3. Termin wykonania zamówienia: w terminie 7 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia
przetargu tj. 10.07.2015 r.
4. Dostarczone produkty poleasingowy będą wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania
w placówkach oświatowych.
5. Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego. Do urządzenia należy
dostarczyć wszelkie niezbędne kable do prawidłowego funkcjonowania urządzeń.
6. Zamawiający wymaga udzielenia pisemnej gwarancji na oferowane urządzenia zgodnie z
wymaganiami: tj. gwarancji na okres 1 roku. Termin gwarancji liczy się od daty odbioru.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru niekorzystnych ofert częściowych i nie dopuszcza
składanie ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, których mowa w art.67 ust.1 pkt
7 Ustawy Pzp

9. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych oraz zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu.
10. Forma płatności - przelew

Specyfikacja urządzenia
Lp

Model – wymagania minimalne

Element

1 Procesor
2 Pamięć RAM
3 Karta graficzna
4 Karta dźwiękowa
5 Dysk twardy
6 Obudowa
7 Napęd optyczny
8 Monitor
9 Klawiatura
10 Myszka
11 Czytnik kart

Intel Core 2 Duo E8500 3.2GHz
4 GB DDR2
Zintegrowana lub PCI-EX
Zintegrowana
160 GB
Dowolna, zalecana SFF
DVD
LCD 19”
USB Qwerty - standardowa
USB optyczna z kółkiem przewijania
Opcjonalnie

12 System operacyjny

Windows 7 PL HE SP2 64 bit lub Windows 8.1 PL
64 bit

13 Gwarancja

12 miesięcy

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA
Oferty należy przesyłać na adres Szkoła Podstawowa w Węzinie, Węzina 16, 82-310, lub
drogą mailową na adres sp.wezina@wp.pl bądź składać w sekretariacie szkoły pod w/w
adresem do dnia 03.07.2015 r. do godziny 13.00

OFERTA WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................
Adres Wykonawcy .......................................................................................................................
NIP ...............................................................................................................................................
Telefon: ..........................

Faks: ..................................

Składamy ofertę / oferty na:
20 poleasingowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i
akcesoriami


* Wykonawca oznacza część lub części na które składa oferty częściowe
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego numer 4/2015 na „Zakup i dostawę 20 poleasingowych zestawów
komputerowych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami do Szkoły Podstawowej w Węzinie”
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w
SIWZ na cenę:
Sprzęt ICT cena jednostkowa
Cena brutto - ……………………………….. PLN
(słownie:………………………………………………………………………………………)
Sprzęt ICT wartość całkowita
Cena brutto: ………………………………….PLN
(Słownie:………………………………………………………………………………………)
1. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi
zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
2. Oświadczamy, że na dostarczony przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji zgodnie
z warunkami określonymi w SIWZ.

3. Zobowiązujemy się do wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w
SIWZ.
4. Zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne
informacje do przygotowania oferty i realizacji zamówienia oraz przyjmujemy
warunki w niej zawarte.
5. Zaproponowane przez Zamawiającego warunki płatności zostały przez naszą firmę
zaakceptowane.

...................................................................................
Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto, z
zachowaniem wszystkich specyfikacji wskazanych w zamówieniu

Z poważaniem
Sekretarz szkoły
Patrycja Bednarczyk-Szymczyk

