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pieczęć komórki organizacyjnej
Znak sprawy 1/2012
Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych 
/tj. Dz. U. z 20 listopada 2007 r. nr 223 poz. 1655/

I. Zamawiający: 
SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZUCZYNIE
Adres do korespondencji: UL. KILIŃSKIEGO 42, 19-230 SZCZUCZYN.
tel. 86 272 50 32, faks 86 272 50 32

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: 
DOSTAWA DOPOSAŻENIA BAZY DYDAKTYCZNEJ SZKÓŁ UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE PN. „ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI”.

II. Opis przedmiotu zamówienia
Specyfika głównych wymagań
a) komputer przenośny – szt. 3
Model
Dell Inspiron 17R N7110
Procesor
Intel Core i5-2410M 2x2.3 GHz 3MB L2 Cache
Pamięć RAM
6144 MB DDR3
Dysk twardy
640 GB
Ekran
17,3" 1600 x 900
Karta graficzna
Intel 3000
Napęd
DVD+/-RW
Sieć
LAN 10/100/1000
WiFi b/g/n
Karta dźwiękowa
Zintegrowana zgodna z HD Audio
Wbudowany mikrofon
Porty
1x czytnik kart 5 w 1 (SD/MMC/MS/MS-Pro/xD)
1x DC-in (wejście zasilania)
1x RJ45 (LAN)
1x VGA
1x HDMI
1x wejście słuchawkowe/głośnikowe
2x USB 2.0
2x USB 3.0
Wbudowana kamera 1.0Mpx
Bateria
Litowo-jonowa, 6-komorowa
System operacyjny
Windows 7 Home Premium PL
Dodatkowe informacje
Zasilacz, polskie okablowanie, bateria w zestawie
         



 b) radiomagnetofon – szt. 6
Odtwarzanie mediów : CD / CD-R / CD-RW
Obsługiwane formaty : MP3 / WMA
Obsługiwane karty pamięci : SD Card / SDHC (SD High-Capacity)
Zgrywanie na USB / SD : na USB / na kartę pamięci
Tuner : Analogowy z cyfrowym wyświetlaczem
Zakres fal : AM / FM
Wydajność L+R : 4 W
Liczba głośników : 2
Zegar : Tak
Wejście USB : Tak
Wejście Line-in : Tak
Wyświetlacz LCD : Tak
Pilot w zestawie : Tak
Zasilanie : sieciowe 230V
Zasilanie : Baterie C
c) program komputerowy: asystent logopedy – multimedialne oprogramowanie do diagnozy i terapii logopedycznej - szt. 1 
d) program komputerowy: pakiet jednostanowiskowy do diagnozy i terapii dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania (nr 1 i nr 2) -  szt. 3 
e) lupa-  lekka, z tworzywa sztucznego – szt. 10 
f) kompas – szt. 24 tworzywo sztuczne, wym. 4x4x9,2cm
g) plansza dydaktyczna – dot. gramatyki i ortografii - szt. 20 
h) przybory geometryczne – ekierka równoramienna 60cm, kątomierz 50cm, linijka na tablicę 1m                  - 5 zestawów 
i) waga o wymiarach 40 x 15 cm, z 4 szt. odważników o wysokości 4 - 7 cm   – 5 zestawów
j) globus, średnica 220mm, wysokość 30cm – szt. 12
k) menzurki pomiarowe – zestaw  pojemników: 1000ml, 500 ml, 250 ml, 100ml, 50ml. Wykonane z tworzywa sztucznego - zestawów 5

	Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV:
30213100-6 - Komputery przenośne
48000000 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
39162100-6 – Pomoce dydaktyczne

	Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.
	Termin realizacji zamówienia: 16.03.2012 r.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
        przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani Agnieszka Kaliszewska pod nr tel/faks 86 272 50 32, e-mail: sp.szczuczyn@o2.pl
	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Szkoły Podstawowej w Szczuczynie tj.: 8:00 – 16:00.
 VI. Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego : Szkoła Podstawowa w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 42, 19-230 Szczuczyn, w terminie do dnia 05.03.2012r., lub faksem na nr 86 272 50 32, lub drogą elektroniczną na adres e-mail sp.szczuczyn@o2.pl
VII. Opis sposobu obliczania ceny
Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto
za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
	Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
VIII. Informacje o formalnościach 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. 
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga. 
Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.


Załączniki:
Formularz ofertowo-cenowy

ZATWIERDZIŁ:

                                                                                                 …………………………………………………………….
                                                                                                                                        (data, podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej postępowanie)
 

............................................................................				            
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
NIP**): ....................................................
REGON**):.............................................			            
tel.**): .....................................................				            
fax**): .....................................................				            
adres e – mail**): ....................................	
		            
FORMULARZ CENOWO - OFERTY 
 
Zamawiający:
Szkoła Podstawowa w Szczuczynie
ul. Kilińskiego 42
19-230 Szczuczyn

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………………..  prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm/ na: 

DOSTAWA DOPOSAŻENIA BAZY DYDAKTYCZNEJ SZKÓŁ UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE PN. „ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI”

Ja/My, niżej podpisany/i, 
........................................................................................................................................................,
działając w imieniu i na rzecz: ........................................................................................................................................................,

	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:  

Netto: ………………………………… zł
/słownie netto/ …………………………………………………………………………………..
VAT: ………………………………… zł
/słownie VAT/ …………………………………………………………………………………..
Brutto: …………………………….... zł
/słownie brutto/ …………………………………………………………………………………..

	Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 16.03.2012 r.
	Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.



......................................................              
           miejscowość i data                                                                      .......................................................................................
/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty/


