
GMINA OSTROWEK.
98-311 Ostrowek

pow. wieluAski, woj. lodzkie Osirowek. dnia 16 kwietnia 2020 r,
tel./fax 43-8415026. 8415023

NIP8321965142

ZAPYTANIE OFERTOWE

na /.akup i dostaw$ laptopow wraz i oprogramowaniem systeimmym na potr/.cby
zdalncgo ks/talccnia \ ramach projcktu grantowe^o pn. Zdalna Szkola

Na podstawie art. 4 pkt 8 usta\vy / dnia 29 slyc/nia 2004 r. Prawo /amowien
publicznych (t.j. I)/. I ' . / 2019 r. po/.. 1843 / po/n. zm.)

I . Na/wu ora/ adres zamawiajacego
NU/AVLI zamawiajacego: Ominu Oslrouek
Miejscowosc: Oslrouck
Adres: Osltowek 115, 98-311 Oslrouck
NIP:8321965142
e-mail: ug_ostrowek@interia.pl
slrona inlcrnctowa: www.ostrowekgmina.pl

II. Przedmiot /amowienia
Laptops 24 szt. o minimalnych parametrach wskazanyeh w spccyfikacji
lechnic/jicj stanovvi^ccj /.alijc/nik nr 1.
Ws/ystkie paramciry lechnic/nc powinny bye potwierdzone \ spccyfikacji
lechnic/ncj jiroduccnla. Urzadzenia powinny bye novve / potwierdzonego /rodla
pochod/.cnia. gotowc do pracy.

II I . Opis sposobu oblie/ania ecus
1. Ccna oferty powinna obcjmowac wszelkic koszty jakic poniesie wykonawca

pr/y rcali / .acj i /amowienia tj. kos/ty xakupu do sied/.ihy zamawiajacego ora/
sprawd/cnie poprawnoscl d / i a l an ia spivetu.

2. Wykonawca /obouia/any jcsl do podania calkouiicj ecny /amouienia.
wylie/oncj do dwoch micjsc po przecinku, wyrazonej cyfrowo i slownie
w zlol>'ch polskich,

IV. Krylcrium occny oferl:
1) Kryleria Ibrmalnc:

- Tobowia/anic do realizacji zamowienia w terminie od 23.04.2020 r. do
27.04.2020r.;
- akecptacja form)1 platnosci: pr/elew z 30 dniow\ni lennincm platnosci,
dokumcni lakiura Vat.

2) Kryleria punklowanc
- najni/s/a ccna brullo calkowitego kos/iu /.akupu spr/.elu - 100%.

V. Czas realizacji /.amowienia: od 23.04.2020 r. do 27.04.2020 r.
VI. Oicrte okrcslajuca cone wykonania zamowienia nalezy /tozye na ibrniularzu

ofcrtowym stanowiacym zatae/nik do niniejs/.ego zapytania w terminie do dnia
22.04.2020 r. do god/iny 12.00 na adres sied/.iby zamauiujacego Ostrovsek 115.
98-3 1 1 Ostrc' ' \\ek lub na adres mai lo \v \  ug__uslrovvcki/ in ler ia .p l .
Do lbrmular/a nalezy /lozyc speeyfikacje tcchniczna oferowanego spr/elu.

V I I . Zapytania o przedmiot /amowienia:
Dodalkowe informaeje doiyc/acc przcdmiolu /amowienia sq ud/ielane pod
nr teletbnu 043 841 50 26 lub poprzez adres mail ug_ostrowek@interia.pl.

VIII . Wykonavvea. ktorcgo oferta bv'd/ie najkorzystniejsza zosianic poinformowany
lelefonieznie o wyborze oierly i terminie podpisania umowy (w/6r umowy
w zal^czniku).



IX. /amawiajacy zastrzcga sobie prawo do uniewaznienia ninicjszego zapytania bez
podania przyczyny.

Zaiac/niki:
/alacznik nr 1 Specyfikacja tcchniczna
/alaeznik nr 2 Formuiarx oicrty
/alacxnik nr 3 Wxor uinowy

szard Turek



Zahjivnik nr I
(.|D /;ip\i
na /.ukup i dosmwt; laptopmv
\ \ r i i / / oprogramowaniem
-A M e n m w \ mi potrzeb) /ihiln

\h p ro j ek lu
pn. Zdalna Szkola

Specyfikacja techniczna

Laptop 15,6 cala

Procesor: Intel Core 15
Pamiec RAM: 8GB
OyskSSD: 256GB
Gratlka: Zintegrowana

opiyc/ny: D\'l)-R\z

Przckatna ekranu [calc| 15,6"
Rozd/iekv.osc ekranu |px| 1920 x 1080 p\j malrycy: Anti-Glare

Multimedia
Karta d/.wi^kowa: Zinlegrowana
Gtosniki
Wbudov\any mikrolbn
K am era:
Parametry kamery: HD 720p
Klawialura numeryc/na
Karta Wi-l;i802. 11 ac
Bluetooth: Bluetooth 4.1
/lac/a i porty
2 \0
1 x LAN 1 Gbps
1 x/ lae/a HDMI
/.lae/.e audio 1 \o jack 3.5 mm
Bateria
Akumulator (tcchnologia) Litowo-jonowy
Oprogramowanie
System operacyjny Windows 10 PRO P I .
Wers ja |b i l | 64 Bit

Oprogramowanie biurou e
Okres gwarancji: 24 miesiaee

mgr



nr 2

i ui / u k i i p i dosluwi; laptupi'm
\ \ r u / / oprogramovvaniem
s \ s iunmv>m na pmr/cb) /da ln
ksziiiktfimi u rainach projektu
granio\\cgo pn. Zdalna Szkola

Formularz ofertowy

Odpowiedz na zapytank- oiertowc: z dnia 16.04.2020 r.

Nazwa ofcrcnta:

Adrcs Oferenta:

Telelbn kontaktowy:

Osoba do konlaktu:.

Ofcrujvmy nasttt'l)uJ:!C1! cenV /!l wykonanic calosci przcdmiotu /.amonienia:

Lp.

1 .

Na dostawy

1

l.aplop> wraz z
oprograrnowaniem

systcniowym

Mo5C

i

2-\.

Cena jednostkowa
neito w zl

3

Warto^c neito
( 2 X 3 )

4

Podalck Vat

°0

5

wzl

6

Warlost
brullu w zl

(4-^6)

7

t.a.c/.na wartosc: /I bru t to

Slovvnio:

Osniadc/.cnic

SkHidajac otcrl^ na u/w lowar zgodnie ze specytlkacjq /apisana w /.apylaniu ofcrtowym
oswiadczam, ze:

po zapoznaniu siy /, opiscm pr/cdmiotu zamovvicnia nie wnosz^ do nicgo zastr/czcn;
• zaoferowany io\var jest zgodny /c specytlkacja tcchniczna slanowiqca zalijc/.nik do

xapytania olcrtowcgo (zalac/yc do oierty spccyilkacj^ tcchniczna ofcrowanego
sprz^lu);

• \\~yjiagrodzenic (ccna) zauicra wszystkic koszly /wiijzanc / zakupem doslawq
i sprawdzeniem ur/,ad/.cii;

• \ pr/.ypadku \ \yboru naszcj oleriy gwarantujemy dosia\\v l i moniaz zakupionego
w dniach od 23.04.2020 r. do 27.04.2020 r. "



na /akupiony s
pluinosei.

i'/^l /oslanie \vystawiona faklura pr/clo\\o\va / .30 dniowym icrminem

Picczqtka firmowa:

1'odpis osoby uprawnioncj:

Data:

/al ifc/nik : Specyfikacja techniczna oferowanego



Ziiti |c/nik nr 3
do /.upytiiniii ofertowego
[ i n / i ik i ip i doslaue laptopow
\ \ruz / oprogramowaniem
>\siL ' inmv\n mi pulr/eh)
kN/u ika i i u u rumadi projcktu
granUnwgo pn. Zdalna S/kola

UMOWA
na zakup i dostaw^ laptopow wraz z oprogramowaniem systemowym

(\VZOR)

/auarla \u roku w Ostrowku poniicd/\

( i i i i i n a ()stro\vek
z sicdziba.: Ostrowek 115, 98-3 11 Oslrowek
KIP: 8321965142
R I . C i O N : 730934690
rcpre/.entowuni} pr/cv:
Wqjta Gminy - Ryszai'da 1'urka

zwanym dale] Zama\viajijcyni

a

NIP KKCON

reprezentowanym pr/.cz:

/ uan \  dalcj

o nast^puj^cej ircsci:

§1
W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajqeego zapylania ofertowego na podstawie art. 4
pkt. 8 ustawy / dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ( I ) / . U. z 2019 r. poz.
1843 /, pozn. zm.). w zwiij/ku z wyborem przez Zamawiaj^cego najkorzystnicjszcj ofcrty
dokonanym w dniu
Wykonawca zobowiazujc siy do doslarczcnia Zamawiaj^cernu:

2.



§ 2

1. Wykonawca os\\iadcza. ze jest podmiotcm posiadajacvm \\tasciwosci warunkujaee
nalezytc wykoaunic pr/cdmiolu /amowicnia w sposob /.godny '/. oczckiwaniami
Zamawiajacego.

2. Ponadto Wykonawca oswiadc/a. iz posiada doswiadczenie oraz potencjal
ckonomic/.ny i kadrowj niezbedm do vvykonania pr/edmiotu runic jszcj umovvy.

§ 3

Wykonawca zobowiazuje sic wykonac zamowienic obejmujacc dostawe opisanego w § 1
ust. 2 w terminie: od 23.04.2020 r. do 27.04.2020 r.

§ 4

1 . Ccna brutto caiego przedmiotu dostawy wynosi .............. zt (slownie :
............................ /.totych) w tym podatek VA'l' 23 %,

2. Ptatnosc zostanic /rcalizowana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
/amawiajacego prawidlowcj faktury VA'l' po wykommiu dostawy przez Wykonawce.

3. Okreslona w usl. 1 cena pr/edmiotu zamowienia obcjmuje koszt zakupu i dostawy
ura/ / oprogramowaniem sysicmowym laptopow \\ sicd/ibic /amawiajacego.

4. Wykonawca ud^icla /amawiajaccmu gwarancji na spr/ct na ukres ...................
micsiccy.

5. Dokumenty gwarancji zostana przekazanc Zamawiajacemn najpoznicj w dniu
dostarczenia pr/x-dmiotu dostawy do siedziby Zamawiajacego.

§ 5

1 . Wykonawca /obowia/uje sic do dostarczenia przedmiotu zamowienia nalczytcj
jakosei, odpo\\iada'mccgo ws/elkim normom jakoscio>Aym ustanowionym
wlasciwymi przepisami prawa.

1. Wykonawea zapiaci Zania\Niaiaceniu kart; umowna za nietcrminowa realizacje dostaw
w wysokosci 0.5 % ceny dosiawy nctto naleznej Wykonawey, xa kazdy dzich
opoznienia. Kara umowna. o ktorej \vyzcj mowa lic/ona b^'d/ic od warlosci nelto
dosta\\>'. klorej opo/nicnic dotyc/y.

2. \\ pr /ypadku stwierdzenia pr/e/ Zamawiajacego w dostarczonych urzadzeniacli wad
uniemozliwiajacych wykorzystywanie ich /.godnic /. pr/.o/naczeniem, Zamawiajacy ma
prawo dokonac zwrotu wadliwych urzadzeii Wykonawey na jcgo koszt, a ponadto
zijdac dostarczenia przedmiotu zamowienia wolnego od wad.

3. Uprawnienla Zamawiajacego z tytulu gwarancji nie wyl^czaji^ skorzystania przez
Zamawiajacego /, uprawnienia przewidziancgo w ust. 2 w sytuacji /.aistnienia
przeslanki przewidzianej w ust. 2.

§ 7

1. Odpowiedzialnosc stron /a niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
wyiaczona jest w przypadku wystapienia przy jej reali/acji okolicznosci o charakterze
silv \\-y/szej.



§8

1. Slrony postanavuaja, ze w razie sporow wyniklych z niniejszcj Umowy lub z nia^
zwiazanych beda wspotdzialac \ celu ich ugodowego rozstrzygni^cia, a w przypadku
nie dqjscia do porozumienia wlaseiwym do rozstrzygni^cia sporu btpdzie s^d
miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiaja.cego.

2. Wszelkic zmian> Umowy wymagajq formy piscmnej pod rygorem niewaznosci.
3. W sprawach nieuregulowanych ninicjsza umowa zastosowanie majq przepisy prawa

cywilncgo, pr/episy prawa dotyczacc sposobu wykonania przedmiotu umowy oraz
kwalifikacji osob rcalizujacych przcdmiot umowy.

§9

Niniejsza Umowc sporzadzono trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajqcego i jeden dla Wykonawcy.

Zamavviajijcy: \Vykonavvca:

mgr tfjszard Turetc


