
 

Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białośliwiu          Białośliwie, 02.08.2019 r. 

ul. 4 Stycznia 8 

89-340 Białośliwie 

Zapytanie ofertowe  

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Białośliwie - Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białośliwiu    

ul. 4 Stycznia 8 

89-340 Białośliwie 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakup wyposażenia do pracowni biologicznej 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:      

- w załączeniu  

Należy dołączyć wymagane (atesty) certyfikaty CE na sprzęt do pracowni oraz certyfikaty (atesty) . 

Dokumenty muszą być w języku polskim. 

Koszt dostarczenia sprzętu oraz niezbędnych elementów  do podłączenia, zawieszenia i sprawnego 

działania tablicy interaktywnej oraz projektora (wszelkie przewody, kabel zasilający, kabel Hdmi, 

uchwyt ścienny, okablowanie,)  do siedziby zamawiającego po stronie zleceniobiorcy, 

Koszt dojazdu do siedziby zamawiającego po stronie zleceniobiorcy. 

Koszt montażu urządzeń w pracowni, instalacji oprogramowania, podłączenia, sprawdzenia 

poprawności działania oraz przeszkolenie pracownika szkoły po stronie zleceniobiorcy. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia (dostarczenia wyposażenia oraz montażu): 

-  od 20.08.2019 r. do 30.08.2019 r. 

 

 



OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

Oferta powinna być: 

- opatrzona pieczątką firmową, 

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 

1. Cena brutto w złotych polskich (80 %) 

2. Gwarancja na wyposażenie pracowni: 

5 lat – 20 % 

3 lata –10  % 

2 lata – 5 % 

( 1 % to 1 punkt ) 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej ,poczty, kuriera lub też 

dostarczona osobiście na adres:  

Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białośliwiu, ul. 4 Stycznia 8 

89-340 Białośliwie , bialosliwieszp@wp.pl 

do dnia 19.08.2019 r. do godziny 10.00 

 Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 19.08.2019 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty 

zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu. 

Wybrany oferent, oraz wszyscy biorący udział w zapytaniu, zostaną powiadomieni niezwłocznie o 

wyborze oferty.   

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 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. 



W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty (dwie lub więcej ofert uzyskało 

taką samą liczbę punktów ), zamawiający wzywa oferentów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów 

najkorzystniejszej oferty do złożenia w określonym terminie przez zamawiającego ofert dodatkowych.  

Dyrektor szkoły może odrzucić najkorzystniejszą ofertę, jeżeli kwota (cena brutto ) oferty przewyższy 

zaplanowaną kwotę na dane zadanie. 

 


