
GMINA OSTRGWEK
98-311 Ostrowek Ostrowek, dnia 23 kwietnia 2020 r.

now. wieluhski, woj. lodzkie
tel / fax 43-8415026, 8415023

NIP 8321965142
ZAI'YTANIE OFEKTOWE

na /akup i dostawc. laptopow wraz / oprogramo\vanicm systemouym na potr/chy
/dalncgo ksztalccniu w ramach projektu grantuwvgo pn. Zdalna S/kola

Na podsiawic art. 4 pkl 8 uslnwv / dnia 29 sl \c/nia 2004 r. I 'rawo /amowieri
publieznyeh (l.j. l)z. U. i 2019 r. po/. 1843 z po/.n. /ni . )

I . Na/wa oraz adres zamawiajacego
Nazwa zamawiajaeego: Gmina Ostrowek
Miejseowosc: Ostrowek
Adres: Ostrowek 115, 98-311 Ostrowek
NIP:8321965142
e-mail: ug_ostrowek@imeria.pl
slrona internetowa: www.oslrowekgmina.pl

II. Przedmiol zam6wienia
Laptopy 24 szl. o minimalnyeh parametrach wskazanych w speeyfikacji
lechnic/nej stanowiaeej /ahje/nik nr 1.
Wszystkie parametry techniezne powinny bye potwierdzone \i
technicznej producenta. Urzadzenia powinny bye novve /. potwierd/onego /rodla
pochodzenia, goiowe do pracy.

I I I . Opis sposobu obl ic /ania een>
1. Cena olerts po\ \ inna obcjmo\\ac \\s/olkic kos/l> jakie poniesie wykonawca

pr/.y realizacji zamowicnia l j . koszty /akupu do siedziby zamawiajacego ora/
sprawdzenie poprawnosci dzialania sprzetu.

2. Wykonawca zobowiazany jest do podania ealkowiiej cen> zamc'nvienia.
wyliczonej do dwoeh miejsc po przecinku, wyrazonej cyirowo i slownie
w zlotych polskich.

IV. Kryterium oceny oferl:
1 ) Kryteria formalne:

- /obowiazanie do reali/acji /amowienia w terminie od 04.05.2020 r. do
06.05.20201-.:
- akeeplacja forms platnosci: przelew z 30 dniowym terminem platnosci.
dokument faktura Vat.

2} Kryteria punktowane
- najnizs/a eena brutto ealkowiiego kos/lu /.akupu spr/ctu - 100%.

V. ('/.as realizacji /amowienia: od 04.05.2020 r. do 06.05.2020 r.
VI. Olerl^ okreslajauij eeni; \ \>konania /amovvienia nale/\e na formular/u

oi'ertowym stanowiaeym zal^eznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia
29.04.2020 r. do godziny 12.00 na adres siedziby zamawiajacego Ostrowek 1 1 5 .
9S-311 Ostrowek lub na adres mailowy: ug_ostrowek@interia,pl.
Do Ibrniularza nalezy z.lozye specyfikaeje teehniczn^ olerowanego sprzetu.

V I I . /apytania o przcdmiot zamowienia:
Dodatkowe informacje dotyez^ee przedmiotu zamowienia sij udzielane pod
nr telefonu 043 841 50 26 lub popr/.ez adres mail ug_oslrowekfo}inleria.p).

VIII . Wykonawca, klorego oierta bedzie najkorzystniejs/a /ostanie poinforrnowany
telelbnie/nie o w>borze ol'erty i terminie podpisania umow\r umowy
w zat^czniku).



IX. ZamawiaJQcy zaslrzega sobie prawo do unicwaznienia niniejs/ego zapytania be/
podania przyczyny.

Zat^cznikl;
/alac/.nik nr I Spccyfikacja icchnic/iui
/aUjcznik nr 2 Formularz ofcrty
/ah)C/nik nr 3 W/.6r umowy

Turek



Zaluc/-.nlk nr I
do ziipNiaii
na /.ilkup i doslawt luplopt'm
urn/ / oprogramowaniem
s \s iemow\ na potr/.cb) /d i i ln
kszialuenia \i projeUu
grantowcgu pn. Zdalna S/kota

Specyfikacja techniczna

Laptop 15,6 cula

I'roccsor: Intel Core 13
Pamiee RAM: 4GB
Dysk SSD: 256 GB
Grafika: /integrowana

Wyswietlacz
Pr /ekatna ckranu [cale| 15,6"
Ro/d/iclc/osc ckranu [pxj 1920 x 1080 px
Rod/aj mairycy: Anti-Glare

Multimedia
Kurla d/wi^kowa: Zintegrowana
Gtosniki
Wbudowany mikrofon
Kamera:
Parameiry kainery: HD 720p
Klawiatura numeryezna
Karta Wi-l ; i802.11 ac
Uluetoolh: Bluetooth 4.1
/lac/.a i port)
2 \B 3.0
1 x LAN 1 Gbps
1 x /lac/a HDM1
/lac/o audiol x combo jack 3,5 mm
Bateria
Akumulator (tcchnologia) Litowo-jonowy
Oprogramowanie
S>'slem opcracyjny Windows 10 PRO 1'L
Wersja|bit | 64 Bit

Oprogramowanie biurowe Microsoft Office - wcrsja edukacyjna
Okres gwarancji: 24 miesia.ce

Turek



/alge/nik nr 2
do zapyianiei ofertowego
na zakup i dostawi; laptopow
vvraz z oprogramowaniem
systemowym na potrzcby zdalnego
ksztalccnia w ramach projcktu
grantowcgo pn. Zdalna S?kola

Formularz ofertowy

Odpowiedz na zapytanie ofertowc: z dnia 23.04.2020 r.

Nazwa oferenta:

Adres Oferenta:

Telefon kontaktowy:

Osoba do kontakLu:.,

Ofcrujemy uasH'pu jut-a ceiic^ za wykonanie calosci przedraiotu zamowicnia:

Lp.

1 .

Na dostawt;

t

l.apiupy wraz z,
oprogramowaniem

systemowym

Ilosc

2

24 s/l.

Cena jednostkowa
neilo vv z)

3

Wariosd netto
( 2 X 3 )

4

l\>daiek Vat,
5

w i\

Wartosc
brutto w z\4 + 6)

7

Laczna wartosc: zl brutlo

Slownie: ..

Oswiadczenie

Skladajac oierl? na w/w towar zgodnic ze spccyfikacja zapisan^ w zapylaniu olcrtowym
oswiadczam, ze:

po zapoznaniu si? z opiscm przedmiotu zamowicnia nie wnosz? do niego zastrzezen;
• zaoferowany towar jcsl zgodnv ze spccyfikacj^ lechniczmj stanowiaca zatacznik do

zapytania ofertowego (zataczyc do ofcrty speeyfikacjc tcchniczna oferowancgo
spr/elu);

• svynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty zwi^zanc z zakupcm dostawa
i sprawdzeniem urzadzeii;

• w przypadku wyboru naszej oferty gwaranlujemy dosiawt; i montaz zakupionego
sprzetu w dniach od 04.05.2020 r. do 06.05.2020 r. '



na zakupiony sprz^t zostanic wystawiona faktura przclewowa /. 30 dniowym termincm
ptainosci.

Pieczalka firmowa:

Podpis osoby uprawnionej:

Data:

/alacznik : Specyfikacja techniczna oferowanego

Turek



/alac/nik nr 3
do zapytania ot'ertowego
na / akup i dostaw<j laptopow
\\r ; i / / oprogramowaniem
s \ > i e m o \ v \  mi potrzeby zdalne
ksztaicenia w ramacli projcktu
granlowego pn. Zdalmi S/koia

UMOWA
na zakup i dostaw^ laptopow \vraz z oprogramowanicm systemowym

(WZOR)

Zawarta w dniu roku w Ostrowku pomiedzy;

( , i n i n ; i Ostrowek
/, siedziba: Ostrowek 115, 98-3 11 Ostrowek
N I P : 8321965142
Rl -C iON : 730934690
rep re/en tow a nij przc/:
Wojla Gminy - Ryszarda Turka

zwanym dale] Zamawiajqcym

Ml' RECON

reprezentowanym przez:

/wanj'm dalcj Wykonawc^,

o nast^puj^cej tresci:

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego zapytania ofcrlowego na podstawic art. 4
pkt. 8 ustawy 7. dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publieznydi (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 / po/.n. /m.), w /wiazku z wyborcm przez Zamawiajacego najkorzystniejszej olcrty
dokonanym w dniu
Wykonawca zobowi^zuje si^ do dostarczcnia Zamawiaj^cemu:

2.



§2

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest podmiotem posiadaja.cyrn wlasciwosci warunkuj^ce
nalezytc wykonanie przedmiotu /amowienia w sposob zgodny z oczekiwaniarni
Zamawiajaeego.

2. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ix, posiada doswiadczenie oraz potenejal
ekonomiczny i kadrowy niezbedny do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§ 3

Wykonawca zobowi^zuje sie wykonac zamowienie obejmuj^ce dostawe opisancgo w § 1
List. 2 w terminie: od 04,05.2020 r. do 06.05.2020 r.

§ 4

1. Ccna brutto calego przedmiotu dostaw'y wynosi zt (stownie:
x.Jolych) \ tym podatek VAT 23 %,

2. Ptatnosc zostanie zrealizowana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowej faktury VAT po wykonaniu dostawy przez Wykonawce.

3. Okreslona w ust. 1 cena przedmiotu zamowienia obejmujc kosxt zakupu i dostawy
wra/. /. oprogramowaniem systemowym laptopow \ sicd/ibie Zamawiaj^cego.

4. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na spr/.et na okrcs
miesiecy.

5. Uokumcnty gwarancji zostanq przekazane Zamawiajacemu najpozniej w dniu
dostarczenia przedmiotu dostawy do siedziby Zamawiajaeego.

§ i

1. Wykonawca zobowia^uje sic do dostarczenia przedmiotu /amowienia nale/.yiej
jakosci, odpowiadajqccgo wszelkim normom jakosciowym ustanowionym
wtasciwymi przepisami prawa.

§6

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umownq za nieterminowq realizacje doslaw
w wysokosci 0,5 % ceny dostawy netto nale/jicj Wykonawcy. za ka/.dy dzien
opoznienia, Kara uniovvna. o ktorej wyzej mowa Hc/ona b^d/ie od wartosci nctto
doslawy, ktorej opoznicnie dotycx.y.

2. W przypadku slwierdzenia prze/ Zamawiajaeego w dostarczonych urz^dzeniach wad
uniemozliwiaj^cych wykorzystywanie ich zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiaj^cy ma
prawo dokonac zwrotu wadliwych urzadzcri Wykonawcy na jego koszt, a ponadto
z£jdac dostarczenia przedmiotu zamowienia wolnego od wad.

3. Uprawnienia Zamawiajaeego z tytulu gwarancji nic wylqczajq skorzystania przez
Zamawiajaeego z uprawnienia przewidzianego w: ust. 2 w sytuacji zaistnienia
przeslanki przewidziancj w ust. 2.

§ 7

1. Odpowricdzialnosc stron /.a niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
wyla.czona jest w przypadku wystqpienia przy jej realizacji okolicznosci o charakter/.e
sity wyxs/ej.



§8

1. Strony poslanawiaja,. ze w ra/ic sporow wyniklych z niniejszej Umowy luh / nia.
zwiazanych b$dq wspokb.ialae w celu ich ugodowego rozstrzygniecia. a w przypadku
nie dujseia do porozurnienia wlasciwym do rozstr/ygniecia sporu bedzie sqd
micjscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Ws/elkie /miany Umowy wymagaja Ibrmy piscmncj pod rygorcm nievvaznosci.
3. W sprawach nieuregulowanych ninicjsza umoua /astosowanie maj^ przcpisy prawa

cywilnego, przepisy prawa dotycz^cc sposobu wykonania przedmiolu umowy oraz
kwalifikacji osob realizujacych przedmiot umowy,

§9

Niniejsza Umowe sporzadzono trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zuma\viaj;}cy: Wykonawca:
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