Stąporków, dn.09.12.2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE PSP1.262.3.2016
Gmina Stąporków/Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyoskiego w Stąporkowie, w ramach
realizacji Projektu pn. „Naucz mnie uczyd się a osiągnę sukces”, nr.
RPSW,08.03.02-26-0031/16
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 zaprasza do składania ofert na zakup
sprzętu komputerowego.
I.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Stąporków/Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyoskiego w Stąporkowie
Ul. 1 – go Maja 18; 26-220 Stąporków
tel. 413741018,

faks: 413741018

NIP: 6581981088 REGON: 001183267
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Szacowana wartośd zamówienia poniżej 30 000,00 Euro
III.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji
projektu pn. „Naucz mnie uczyd się a osiągnę sukces”.

2.

Po otrzymaniu i rozpatrzeniu ofert, Zamawiający wyłoni Wykonawcę z którym zostanie zawarta
umowa (po ewentualnych negocjacjach).

IV.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Celem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Kornela Makuszyoskiego w Stąporkowie.

Szczegółowy wykaz sprzętu objętego każdą z części zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania.
2.

V.

VI.

Wykonawca, który zostanie wyłoniony w toku postępowania, zobowiązany będzie do dostarczenia we
własnym zakresie oraz na własną odpowiedzialnośd przedmiotu zamówienia, na miejsce wyznaczone
przez Zamawiającego tj. do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyoskiego
w Stąporkowie, ul. 1-go Maja 18, 26-220 Stąporków.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 27.12.2016 r.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany/przesunięd terminu.
ISTOTNE NFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA

1.

Forma i termin płatności: przelew bankowy na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty
przyjęcia usługi, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Wykonawcę i
Zamawiającego oraz prawidłowo wystawionej faktury.

2.

Zamawiający zastrzega sobie możliwośd przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia w przypadku
opóźnieo w przekazywaniu Zamawiającemu transz dotacji celowej i unijnej przez Instytucję
Pośredniczącą lub braku środków finansowych na koncie projektu Zamawiającego. Po otrzymaniu
środków finansowych od Instytucji Pośredniczącej, Zamawiający ureguluje zaległe płatności w terminie
do 5 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto projektu Zamawiającego.

VII.

ZAKRES ZADAO WYKONAWCY
1.

Informowanie o stanie realizacji dostawy, pojawiających się problemach istotnych dla realizacji
dostawy.

2.

Dostarczenie przedmiotowego sprzętu fabrycznie nowego, kompletnego, o wysokim standardzie,
zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolnego od wad materiałowych,
sprawnego technicznie. Sprzęt winien odpowiadad warunkom bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz
odpowiadad standardom jakościowym i technicznym przewidzianym dla zamówienia, jakie określił
Zamawiający.

3.

Dostawa przedmiotowego sprzętu na wskazany adres obejmuje wniesienie do pomieszczenia
wskazanego przez adresata i montaż urządzeo, jeśli jest wymagany.

4.

Udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta.

VIII.

KRYTERIA OCENY

1.Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena oferty (brutto) - znaczenie 100%
2. Oferty, o których mowa w pkt.1 zostaną poddane ocenie Komisji wg następujących kryteriów
i ich wag:
Cena – 100%
W cenie należy uwzględnid wartośd usługi brutto.
Punkty zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena brutto najtaoszej oferty
x 100 = ilośd punktów
Cena brutto badanej oferty

IX.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.

Zamawiający zakłada składanie ofert częściowych.

2.

Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.

3.

Kompletna oferta powinna zawierad:

a.
X.

formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 2

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składad do dnia 16.12.2016 r. do godziny 15:00, w jeden z dwóch możliwych sposobów
określonych przez Zamawiającego:
a. listem/przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela
Makuszyoskiego w Stąporkowie, Ul. 1 – go Maja 18; 26-220 Stąporków z danymi Wykonawcy zapisanymi w
lewym górnym rogu koperty oraz z dopiskiem zawartym pod adresem Zamawiającego: „Oferta na dostawę
sprzętu komputerowego”
b. osobiście: w kopercie jw.,
2. W każdym z dwóch wymienionych w pkt. 1 sposobów, o przyjęciu oferty przez Zamawiającego celem jej
rozpatrzenia, decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Oferta przesłana po terminie określonym w pkt. 1, nie będzie rozpatrywana.
XI.

KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Do kontaktu w sprawie Zapytania ofertowego wyznaczony zostaje: Renata Sidor, Alicja Świercz, nr tel:
733500175 mail: psp1_stk@wp.pl
XII.
1.

2.
3.
4.

Uwagi Koocowe
Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenie finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione
w odpowiedziach na zapytanie ofertowe będą wyższe do zaplanowanych w budżecie projektu
Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia Zapytania ofertowego bez
podania przyczyny.
Oferenci, których oferty zostaną wybrane w ramach niniejszego postępowania zostaną o tym
poinformowani osobiście.
Zamawiający zastrzega sobie możliwośd wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli
oferent, którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza zrezygnuje z realizacji zamówienia.

Podpis osoby uprawnionej.
Dorota Sackiewicz

Załączniki:
1.
2.

Załącznik 1 - Szczegółowy wykaz sprzętu objętego zamówieniem.
Załącznik 2 - Formularz oferty.

