Tomice, 1 października 2018 r.

Zapytanie ofertowe
na dostawę przedmiotu zamówienia sprzętu komputerowego na potrzeby projektu
e-xtra kompetentni - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa
małopolskiego i świętokrzyskiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
działania 3.1: działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców w Gminie Tomice”
I. Podmiot Zamawiający:
Gmina Tomice
ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice
Tel. 33 823-35-98
Ia. Podmiot Realizujący:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tomicach
ul. Wadowicka 49, 34-100 Tomice
Tel. 33 873-53-35
Strona internetowa, na której zamieszczono zapytanie ofertowe: www.tomice.pl
Adres poczty e-mail: zeas@tomice.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Laptop 2 w 1 (8 szt.):
- przekątna ekranu LCD – 14 cali
- typ procesora – Inter Core i3
- model procesora – i3-6006U (2.0 GHz, 3 MB Cache)
- ilość rdzeni – 2 szt.
- rodzaj dysku twardego – SSD (flash)
- pojemność dysku SSD – min. 128 GB
- wielkość pamięci RAM – min. 4 GB
- rozdzielczość LCD – 1920x1080 pikseli
- powłoka ekranu – błyszcząca
- typ matrycy – IPS
- ekran dotykowy – tak
- karta graficzna – Intel HD Graphics 520 (zintegrowana)
- interfejs – HDMI, USC 2.0, USC 3.0
- komunikacja – Bluetooth, WiFi IEEE 802.11ac
- czytnik kart pamięci SD
- akumulator – 3-komorowy litowo-jonowy (pojemność 4605 mAh)
- dźwięk – stereo
- wyposażenie dodatkowe – kamera HD, wbudowany mikrofon
- zawartość zestawu – zasilacz i myszka USB
- gwarancja – 2 lata w serwisie zewnętrznym
2. System operacyjny - Windows 10 Home (8 szt.)
III. Termin wykonania zamówienia.
1. Termin wykonania zamówienia: do 16 października 2018 r.
2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z zaproszeniem ofertowym z dnia 1 października 2018 r.
3. Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury.
4. Faktura wraz z protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.

IV. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
1. Cena - waga 100%.
V. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VI. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności i podpisana przez Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela.
2. Wszystkie załączniki oraz dokumenty stanowiące ofertę Wykonawcy winny być również podpisane
przez Wykonawcę lub jego przedstawiciel upoważnionego do reprezentowania firmy.
3. Oferta winna obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu.
Koperta winna być zaadresowana według poniższego wzoru:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tomicach,
34-100 Tomice, ul. Wadowicka 49
pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców w Gminie Tomice”
NIE OTWIERAĆ przed 08.10.2018 r. godz. 10:15
5. Zamawiający zaleca, aby koperta była opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy w celu
umożliwienia zwrotu oferty w przypadku złożenia jej po terminie.
6. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę. Parafka winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.
8. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
9. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu ofertowym,
zaleca się wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie w
ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zawierać treść
wymaganą przez Zamawiającego.
10. Oferta winna zawierać wypełniony formularz ofertowy.
VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Tomicach,34-100
Tomice, ul. Wadowicka 49, w terminie do dnia 08.10.2018 r. do godziny 10:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2018 r. o godzinie 10:15 w miejscu składania ofert.
VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Oferta powinna zawierać opis – „Na dostawę przedmiotu zamówienia sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem w związku z realizacją grantu E-xtra Kompetentni – działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe
mieszkańców w Gminie Tomice”.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym – załącznik Nr 1.
IX. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej firmie informacje o wyborze, podając

nazwę firmy albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego
ofertę wybrano.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia kryteria wyboru oferty
najkorzystniejszej oraz która jest zgodna z wymogami w zaproszeniu ofertowym i z wytycznymi
zakupu sprzętu w projekcie E-xtra Kompetentni.
3. Powyższe informacje przekazane zostaną pocztą elektroniczną Wykonawcom, którzy złożyli ofertę.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem, który
uzyskał kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną, przy czym oferta z
załącznikami musi być złożona w formie pisemnej.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek w ofercie, wezwania
Wykonawców do wyjaśnień i uzupełnień dokumentów oraz do odrzucenia oferty niezgodnej z
niniejszym zapytaniem.
7. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację usługi. W przypadku uchylenia
się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej
spośród pozostałych ofert.
8. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zobowiązany jest do zawarcia
umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2, czyli wg istotnych postanowień umowy, który jest
integralną częścią zapytania ofertowego.
X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest: Grzegorz Łopatecki – Koordynator
Projektu (33 823-35-98)

Kierownik ZEAS
/-/ Agnieszka Świerguła

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy
na dostawę przedmiotu zamówienia sprzętu komputerowego na potrzeby projektu
e-xtra kompetentni - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa
małopolskiego i świętokrzyskiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
działania 3.1: działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców w Gminie Tomice”
Zamówienie w trybie art.4 pkt 8 PZP ( Dz. U. z 2017 poz.1579 z póżn. zm.)
Dane oferenta:
Nazwa:…………………………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………………….
NIP:……………………………………………………………………………………………
REGON:………………………………………………………………………………………
Nr tel:.........................................................................................................................................
Nr faksu:……………………………………………………………………………………….
e-mail:………………………………………………………………………………………….
1. Laptop (nazwa)
Cena netto (za 1 sztukę)

………….. (słownie: ………………………………..………….…..…)

VAT

………….. (słownie: ………………………………..………….…..…)

Cena brutto (za 1 sztukę)

………….. (słownie: ………………………………..………….…..…)

2. System operacyjny (nazwa)
Cena netto (za 1 sztukę)

………….. (słownie: ………………………………..………….…..…)

VAT

………….. (słownie: ………………………………..………….…..…)

Cena brutto (za 1 sztukę)

………….. (słownie: ………………………………..………….…..…)

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 16.10.2018 r. F-ra będzie dostarczona do ZEAS w
Tomicach wraz z protokołem odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem oferty.
Ponadto oświadczam, że:
1. Oferta ważna jest 30 dni od daty złożenia oferty.
2. Zapoznałem /zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego i nie wnosimy do nich
żadnych zastrzeżeń.
3. Uzyskałem /uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia.
4. Akceptujemy zapisy projektu umowy (istotnych postanowień umowy) stanowiącego załącznik Nr 2
do zapytania ofertowego i w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

……………..................
(data, miejscowość)

……………………….....................................
pieczęć i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Istotne postanowienia umowy Nr ….2018
zawarta dnia …………….. w Tomicach pomiędzy:
Gminą Tomice, 34-100 Tomice, ul. Wadowicka 51, NIP: 551-11-63-935, reprezentowaną przez:
Agnieszkę Świerguła – Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w
Tomicach, na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Tomice z dnia 30.08.2018 r. zwaną w
dalszej części umowy "Zamawiającym"
a
Firmą
………………………………………………………………………………………………………
……………., zwaną w dalszej części umowy „Dostawcą”
Niniejszą umowę zawarto na podst. art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z
2017.1579 tj. z późn.zm.)
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu
komputerowego: wraz z oprogramowaniem i licencją na potrzeby realizacji projektu „E-xtra
Kompetentni” - pn. Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców w Gminie Tomice, w
związku z realizacją grantu w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa 3.1: Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
2. Szczegółowe wymogi i parametry techniczne dostarczanego sprzętu komputerowego zostały
określone w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część umowy.
§2
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym środkiem transportu do siedziby
Zamawiającego, w terminie do dnia 16.10.2018 r.
2. Koszt transportu obciąża Wykonawcę.
3. Dostawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego drogą telefoniczną o terminie
dostarczenia przedmiotu umowy na 2 dni przed jego dostawą.
4. Odbioru przedmiotu umowy zostanie potwierdzony przez Zamawiającego protokołem odbioru,
sporządzonym w terminie 7 dni od daty dostarczenia przedmiotu umowy.
5. Zgodnie z przedstawioną ofertą Wykonawca dostarczy przedmiot umowy sam, bez udziału
podwykonawców.
6. Jeżeli w trakcie odbioru sprzętu zostaną stwierdzone wady, Zamawiający ma prawo
powstrzymania się z odbiorem do czasu usunięcia wad.
7. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony
protokół, w którym wyszczególnione zostaną stwierdzone wady oraz zostanie wskazany termin
ich usunięcia. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest dokonać wymiany towaru na
własny koszt, a za datę odbioru uważa się datę odbioru wymienionego towaru.
§3
1. Zamawiający zapłaci dostawcy wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości:
…………….. zł brutto (słownie: ……………………………….), w tym:
1) …………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………....

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy w tym m.in. koszty transportu, rozładunku ubezpieczenia oraz wszelkie
należne podatki.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Dostawcy podane na fakturze w terminie do
14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury oraz protokołu odbioru.
4. Nazwa i adres zamawiającego do fakturowania;
Nabywca:
Gmina Tomice, 34-100 Tomice, ul. Wadowicka 51, NIP: 551-11-63-935
Odbiorca:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tomicach, 34-100 Tomice, ul. Wadowicka 49
Adres do korespondencji:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tomicach, 34-100 Tomice, ul. Wadowicka 49
5. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo po przedstawieniu faktury VAT za
realizację całości przedmiotu umowy.
6. Podstawą wystawienia faktury VAT stanowi protokół odbioru przedmioty umowy, o którym
mowa w § 2 ust.4 umowy, podpisany bez zastrzeżeń przez strony.
7. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia nie ulegnie zmianie przez okres realizacji
zamówienia.
8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

§4
1. Zamawiający zastrzega zastosowanie kary umownej, na wypadek niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego, za
każdy dzień zwłoki,
b) w przypadku odstąpienia Wykonawcy bądź Zamawiającego od umowy z przyczyn
obciążających wykonawcę wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z należnej jemu zapłaty.
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
zastrzeżone kary umowne.
§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na zakupiony sprzęt 24 miesiące gwarancji.
2. Okres gwarancji zacznie płynąć od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru.
3. W przypadku usterki komputerów Zamawiający powinien wysłać uszkodzony sprzęt na koszt
odbiorcy wraz z opisem usterki na adres podany na adres serwisu.
4. W przypadku braku możliwości naprawy uszkodzonego sprzętu w terminie 14 dni
kalendarzowych Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i udostępnienia na czas naprawy
gwarancyjnej sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach techniczno –użytkowych.
5. Serwis gwarancyjny sprzętu musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta danego sprzętu. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o czas
od momentu zgłoszenia Wykonawcy wady do dostarczenia sprzętu z usuniętą wadą.
6. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji trzykrotnej naprawy urządzenia lub jego części
składowych, przy czwartej naprawie sprzęt zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad.
7. Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa Wykonawcy do odszkodowania, jeżeli:

1) Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1.;
2) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
8. Odstąpienie od umowy powinno być w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia pod rygorem
nieważności odstąpienia.
§6
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie pisemnej.
§7
Warunki dokonywania zmian umowy:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego;
2) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim
przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów
prawa;
3) powiadamianie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywać się będzie
drogą pocztową, faksem lub mailem.
3. Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie
adresu, telefonu i faksu i adresu e-mailowego bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy.
4. W przypadku braku takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za
skutecznie doręczone.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Do rozstrzygania sporów między stronami wynikającymi z realizacji postanowień niniejszej
umowy właściwy jest sąd siedziby Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden
dla Dostawcy.

Załączniki:
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

DOSTAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 1 do Istotnych postanowień umowy Nr…. z dnia ………..r.
Przedmiot zamówienia zgodnie z standardami wymaganiami projektu „E-xtra Kompetentni”
1. Laptop – 8 szt.,
2. System operacyjny – 8 szt.
Specyfikacja sprzętu:
1. Laptop:
- (opis, specyfikacja):
2. System operacyjny:
- (opis, specyfikacja):
-

Zamawiający:

Wykonawca:

Załącznik Nr 2 do Istotnych postanowień umowy Nr………..z dnia……………………..

PROTOKÓŁ ODBIORU TOWARU

W dniu ……………………………. w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w
Tomicach, dokonano odbioru sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym:
1. Laptop (skrócony opis sprzętu) – 8 szt.
2. System operacyjny (skrócony opis sprzętu) – 8 szt.;

Ze strony dostawcy:
Firma…………………………….............

.....................................
(podpis osoby wydającej towar)

Ze strony zamawiającego:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tomicach, 34-100 Tomice, ul. Wadowicka 49
Reprezentowany przez Agnieszkę Świerguła – Kierownika ZEAS
........................................
(podpis osoby odbierającej towar)

Dostawca towaru przekazał kartę gwarancyjną na w/w sprzęt.

