ZESPÓL SZKÓL
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ul. 1000 Lecia 15 ,
18-200 Wysokie Mazowieckie
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N I P 722-151-62-72 K-451204963

Wysokie Mazowieckie, 2021-11-17
miejscowość ,data

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno
komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.

I.

ZAMAWIAJĄCY:

Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem w
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. 1000 Lecia 15,
18 - 200Wysokie Mazowieckie.

II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu TIK dla
potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 „Aktywna tablica” zgodnie z następującą specyfikacją:
1.
Lp
1
2
3
4
5

Rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych
Rodzaj pomocy dydaktycznej

Laptopy
Tablety graficzne
Statyw elastyczny do smartfonów, aparatów i kamer
Przewodowe słuchawki z mikrofonem
Przewodowe myszy optyczne USB z 2 przyciskami i rolką przewijania

Ilość
8
5
1
8
8

2.
Wymagania funkcjonalno-techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
Wszystkie urządzenia muszą dodatkowo spełniać warunki:
•
posiadają deklarację CE
•
posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta
•
są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą)
i wolne od obciążeń prawami osób trzecich
•
posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania
1 są sporządzone w języku polskim
•
posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż
2 lata

3.

Dostawa

W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane
miejsce (szkoła), zainstalować i uruchomić wg poniższych wytycznych:

I. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
1.
Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
2.
Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
3.
Wymagania wobec Wykonawcy:
1) Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z
wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
2) Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami
określonymi w zapytaniu ofertowym
I.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w
formie oryginału (załącznik nr 1 Formularz ofertowy) lub skanu.

II.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera - pod
adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem , ul. 1000
Lecia 15, 18 - 200 Wysokie Mazowieckie lub wysłana maiłowo na adres:
sekretariat@jagiellonczyk.org.pl - do dnia 26.11.2021 r. do godz. 10:30 (decyduje data wpływu).
Koperta winna zawierać zapis „Oferta na dostawę sprzętu TIK „Aktywna tablica”.
Jeśli oferta będzie przesłana pocztą elektroniczną tytuł wiadomości powinien nosić nazwę ..Oferta
na dostawę sprzętu TIK „Aktywna tablica”.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego pok. Sekre
tariat.
III.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Do 15 grudnia 2021 r.
IV.

OCENA OFERTY
Cena stała - 17 500,00 zł

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie szczegółowego opisu zamówienia
V.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo w dniu 26.11.2021 r.
VI.

DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu: Wojciech Wyszomirski, adres e-mail:
wojciechwyszomirski@jagiellonczyk.org.pl
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
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