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              Zapytanie ofertowe 3-02-2017 

 
( dotyczy  wyposażenia pracowni komputerowej szkoły w ramach projektu 

,,Nowe Okno na Świat”   ) 

 
 

Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ), art. 69 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o finansach publicznych z 
dnia  27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870  ze zm.). 
 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest równorzędne z zamówieniem.  

Otrzymanie od Państwa ofert nie będzie stanowić podstawy do powstania zobowiązań wobec stron.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

 

Szkoła Podstawowa nr 166 w Łodzi  

im. 19 Stycznia   

ul. Szamotulska 1/7 

91-037 Łódź  

 

NIP: 726-12-71-138 

 

Szkoła Podstawowa nr  166 w Łodzi zaprasza do złożenia ofert na:  

 

wyposażenie pracowni komputerowej szkoły.  

 

http://www.bip.sp166lodz.wikom.pl/


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni komputerowej: 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Zestaw komputerowy 15 szt.  

Komputer powinien posiadać certyfikat CE na zestaw (nie podzespoły) a także pisemną 
deklaracje WE.  

Z procesorem min. Intel i3                                        

Pamięć operacyjna 4GB  

Dysk twardy min. WD 1TB  

System operacyjny Windows 10 64 Bit  

Oprogramowanie biurowe MS Office 2016  

Program antywirusowy ESET NOD32  

Monitor LED 22"  

Opiekun ucznia  

 Notebook ASUS:    

Z procesorem min. Intel i5                                        

Pamięć operacyjna 8GB  

Dysk twardy min. WD 1TB  

System operacyjny Windows 10 64 Bit  

Oprogramowanie biurowe MS Office 2016  

Program antywirusowy ESET NOD32  

Przekątna ekranu  15,6"  

Torba + mysz WIFI 

Tablica + nagłośnieniem:  

Technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni) 

Powierzchnia sucho ścieralna i magnetyczna 

Obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika 

Aktywna powierzchnia tablicy 79" 

10 punktów dotyku 

Półka interaktywna  

   

Projektor:  



Technologia: DLP  

Rozdzielczość min. 1024 x 768 (XGA)  

Jasność: 3000 lm  

Kontrast: 10 000:1  

Moc lampy: 195 W  

Wejście HDMI  

Okres trwałości lampy w trybie normalnym min. 4500 godzin  

Urządzenie wielofunkcyjne HP lub Canon:  

Technologia druku: Laserowa, kolor  

Skaner płaski z automatycznym podajnikiem dokumentów  

Praca w sieci LAN (Ethernet)  

Szybkość druku mono: 16 str./min  

Szybkość druku mono: 4 str./min  

Oferta powinna zawierać kompleksową usługę dotyczącą zakupu, instalacji oraz konfiguracji 

sprzętu i oprogramowania.  

 

 

Zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z jego warunkami. W przypadku  wykonania  

zamówienia  niezgodnego z warunkami zamówienia Zamawiający zastrzega sobie  prawo do złożenia 

reklamacji, która powinna być rozpatrzona w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia  

podwykonawcom.  

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

Termin wykonania  kompleksowej usługi  do  dnia  24  marca 2017 r.  

 

 

OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

 

 

Oferta powinna zawierać:  

 

datę sporządzenia,  

pełną nazwę i adres (siedzibę) oferenta, numer telefonu, numer NIP,  

załączniki z opisem sprzętu , oprogramowania oraz instalacji.  

 

Ponadto, powinna być:  

 



sporządzona na piśmie, w języku polskim,  

opatrzona pieczątką firmową,  

podpisana czytelnie przez oferenta.  

 

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

 

Oferty należy dostarczać osobiście na adres: Szkoła Podstawowa nr 166  

 

w Łodzi, ul. Szamotulska 1/7 do dnia  6 marca 2017 r.  do godz. 15.00 

 

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących  

 

treści złożonych ofert.  

 

Zapytanie ofertowe  zamieszczono na stronie: www.bip.sp166lodz.wikom.pl 
 

Ofertę należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego  wraz 

z kosztorysem. 

 

 

 OCENA OFERT  

 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniższych kryteriów:  

 

 Cena  

 Okres gwarancji 

 

Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wykonanie przedmiotu zamówienia  

oraz zawierać wszelkie koszty związane z jego realizacją.  

Cena oferty powinna zostać przedstawiona jako cena netto i brutto (netto + należny podatek VAT, jeżeli 

występuje).  

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem: www.bip.sp166lodz.wikom.pl  

lub  telefonicznie.  

 

WARUNKI PŁATNOŚCI  

 

Płatność zostanie zrealizowana przelewem po wykonaniu przedmiotu zamówienia i  otrzymaniu faktury 

w terminie 30 dni..  

 

DODATKOWE INFORMACJE  

 

Wszelkich, dodatkowych informacji udziela Jadwiga Stefańska – kierownik gospodarczy,  

pod numerem telefonu 42 651-57-57 oraz adresem email: sp166lodz@poczta.onet.pl 

 

ZAŁĄCZNIKI  
 

1. formularz oferty  

 

 

http://www.bip.sp166lodz.wikom.pl/


 
    Załącznik do zapytania ofertowego  

         

 

          ………………………………. 

          Miejscowość i data  

 

O F E R T A 

 
1. Nazwa wykonawcy: …………………………………………………. 

2. Adres Wykonawcy:…………………………………………………… 

3. NIP ………………………………….Regon:……………………….. 

4. Nr rachunku bankowego: 

………………………………………………………………………… 

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  

Cenę netto: …………………. PLN (słownie złotych:………………………………… 

…………………………………………………………………………………………) 

6.  Podatek VAT: ………...% wartość ………… PLN (słownie złotych:………………… 

………………………………………………………………………………………….) 

7.  Cenę brutto: ………………… PLN (słownie złotych……………………………….. 

…………………………………………………………………………………………) 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

8. Termin realizacji zamówienia:  ……………………………………........... 

9. Okres gwarancji: …………………………………………………….......... 

10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: ………………............ 

11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. 

12. Do  oferty załączam: ……………………………………………… 

  

 

 

 

 …………………………………… 
 podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej   

 i  pieczątka wykonawcy 

      
 

 

 

     

 

 


