
 

 

 

 

Świdnik,19 grudnia 2012  

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług i sprzętu w ramach projektu „Moja 

przyszłość w moich rękach!” 

 

Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach 

Numer i nazwa Działania: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Numer i Nazwa Poddziałania: 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 

 

1. Zamawiający 

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku 

ul. Gen. L. Okulickiego 13 

21-040 Świdnik 

 

2. Tryb postępowania 

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej wartości 14 000 euro netto realizowane 

jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. Nr113, 

poz.759) 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z „zasadą konkurencyjności” określoną w 

„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki” 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są usługi i zakup sprzętu według poniższego zestawienia: 

a) Zakup 14 zestawów komputerowych spełniających następujące warunki: 

Procesor: co najmniej 2,5GHz, 2MB dwurdzeniowy 

Pamięć RAM: 4GB lub więcej 

Dysk twardy: 500GB lub więcej 

Karta graficzna: niezintegrowany układ graficzny 1024 MB RAM 

Napęd optyczny: DVD RW  

Czytnik kart: wbudowany czytnik kart 

Audio: zintegrowana karta dźwiękowa 

Klawiatura i mysz: standardowa klawiatura USB + mysz optyczna lub laserowa 

      Monitor: LCD 21”,  

Oprogramowanie: Microsoft Windows 7 Home Premium lub wyższy, Microsoft 

Office 2010 Professional (w pakiecie: WORD, Exel, PowerPoint, Acces …) 

 

b) Zakup i montaż 14 - stanowiskowej pracowni językowej, spełniającej następujące 

warunki: 
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Pracownia jest pracownią 14-stanowiskową zawierającą: 

- jednostkę centralną ze zintegrowanym wzmacniaczem stereo 

- program do sterowania z komputera PC( program pozwalający na dowolne 

konfigurowanie pary lub trójki lub czwórki uczniów, cyfrową i niezależną regulację 

głośności poszczególnych wejść audio) 

- 14 par dobrych słuchawek z mikrofonami (np. Koss SB 40) 

- okablowanie  

- montaż, uruchomienie i przeszkolenie pracownika szkoły w dniu instalacji 

 

c) Zakup i montaż tablicy interaktywnej spełniającej następujące warunki: 

Tablica interaktywna co najmniej 78” w technologii podczerwieni z powierzchnią 

suchościeralną 

Statyw mobilny z ramieniem do zamontowania tablicy i projektora 

krótkoogniskowego z możliwością regulacji wysokości 

Projektor krótkoogniskowy z możliwością zamontowania na wyżej wymienionym 

statywie 

Okablowanie potrzebne do zainstalowania tablicy ( kabel zasilający i VGA 10m) 

Montaż, uruchomienie i przeszkolenie pracownika szkoły w dniu instalacji 

3.1. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających? NIE 

3.2. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej? NIE 

 

4. Termin wykonania zamówienia: 30 stycznia 2013 

 

5. Wymagania 

1. Doświadczenie w realizacji podobnych lub zbliżonych zamówień (należy dołączyć listę 

referencji). 

2. Zapewnienie potencjału technicznego i kadrowego oraz transportu materiałów objętych 

przedmiotem zamówienia do siedziby Zamawiającego. 

3. Oświadczenie o dotrzymaniu terminu wykonania oferty. 

Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki: 

- rozpoczęcie usługi – niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

6. Opis sposobu przygotowywania oferty 

Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego 

zapytania – Załącznik nr 1 

 

7. Miejsce i termin składania ofert 

1) Oferty należy składać do 10 stycznia 2013 r. do godziny 10.00 w jeden z poniżej 

wskazanych sposobów: 

a) Pocztą tradycyjną lub kurierem na adres podmiotu realizującego zamówienie: I 

Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego 21-040 Świdnik, ul. Okulickiego 13  

b) Osobiście do sekretariatu I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego 

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
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3) Termin dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty upływa w 

dniu 11 stycznia 2013 r. 

4) Do wybranych  podmiotów w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie 

skierowane zlecenie realizacji zamówienia 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo informowania o wynikach wyboru 

najkorzystniejszej oferty tylko i wyłącznie Wykonawcę, który spełnił stawiane 

wymogi i złożył ofertę z najniższą ceną brutto 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia 

zwarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji zamawiający nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej 

 

8. Kryteria i sposób oceny ofert 

1) W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto wyrażoną w polskich złotych 

2) Głównym kryterium oceny ofert jest spełnienie wymagań i cena 

9. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami 

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 

Piotr Bieniek – referent 

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku 

Tel 81 75 157 14 

 

 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego  

im. W. Broniewskiego w Świdniku 

Stanisław Stefańczyk 
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Załącznik nr 1 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
 

……………………………………………………………  …………………………………………, dnia ……………………………… 
/pieczątka nagłówkowa wykonawcy/  /miejscowość/ 
 
 
Dla I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku, ul. Okulickiego 13 
21-040 Świdnik 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12 grudnia 2012 r. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     /nazwa i adres Wykonawcy/ 
 
Numer telefonu ………………………………………  numer faksu……………………………………………………………………. 
 
Adres internetowy …………………………………………………  e-mail……………………………………………………………….. 
 
REGON:……………………………………………………..  NIP…………………………………………………………………………………. 
 
 

1. Oświadczamy, że oferujemy następujący przedmiot zamówienia za następującą cenę: 
Cena sprzętu komputerowego  cena……………………………………brutto 
Cena pracowni językowej cena……………………………………brutto 
Cena tablicy interaktywnej cena……………………………………brutto 

 
 


