Rybnik, dnia 23 listopada 2017 r.
Zapytanie ofertowe
na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”
I . ZAMAWIAJĄCY
Miasto Rybnik - Szkoła Podstawowa nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku
44-206 Rybnik,
ul. Śląska 14
e-mail: sp35@onet.eu
telefon: 32 4227117
II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa interaktywnego monitora dotykowego wraz z
wbudowanym komputerem typu OPS oraz statywem jezdnym.
Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do
zapytania ofertowego
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Zapewnienia transportu urządzenia we wskazane miejsca (szkoła), jego

2)

3)
4)

5)
6)

montażu (w oparciu o dedykowany przez producenta statyw w miejscu
wskazanym przez dyrektora, zainstalowania i uruchomienia urządzenia oraz
przeszkolenia użytkowników w zakresie działania i wykorzystania sprzętu.
dostawy przedmiotu umowy spełniającego warunki: posiadanie deklaracji CE
oraz
certyfikatu ISO 9001 dla producenta;
zapewnienia aby komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy
dydaktycznych danego rodzaju pochodził od jednego dostawcy
dostawy sprzętu fabrycznie nowego (wyprodukowanego nie wcześniej niż 9
miesięcy przed dostawą) i wolnego od obciążeń prawami osób trzecich,
zawierającego niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w
języku polskim;
dostawy sprzętu posiadającego okres gwarancji udzielonej przez producenta lub
dostawcę nie krótszy niż 2 lata.
Dokonywania napraw gwarancyjnych dostarczonego urządzenia siedzibie
Zamawiającego, a w przypadku konieczności naprawy poza siedzibą,
dostarczenia urządzenia zastępczego o takich samych parametrach co
urządzenie naprawiane. W przypadku transportu urządzeń Wykonawca zapewni
opakowania. Zamawiający nie przechowuje kartonów po sprzęcie

2. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.
3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze
zapytanie dokonywane będą w PLN.

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 7 dni od daty podpisania umowy
IV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową;
- posiadać datę sporządzenia;
- podpisana czytelnie przez wykonawcę;
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
Lista dokumentów wymaganych przez Wykonawcę:
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepo9waniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania.
V MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres

2.
3.
4.
5.

sp35@poczta.eu, faksem na nr 32 42 27 117, poczty, kuriera na adres Szkoła
Podstawowa nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku, ul. Śląska 18a,
44-206 Rybnik lub też dostarczona osobiście w godzinach 07:30-15:30 do dnia
30.11.2017r., do godz. 12:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie bip
http://sp35.bip.edukacja.rybnik.eu/

VI OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena 100%

VII INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 01.12.2017r. na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem bip
http://sp35.bip.edukacja.rybnik.eu/ a także przekazany pocztą elektroniczną.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela R. Kras pod numerem 32 42 27 117oraz adresem email:
sp35@poczta.eu
IX. ZAŁĄCZNIKI
Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia (załączniki 1)
Wzór formularza ofertowego (załączniki 2).
Wzór oświadczenia Wykonawcy (załączniki 3)
Wzór umowy (załączniki 4).

