
Projekt „Nowy start – Radosne nauczanie” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 

Wąsosz, dnia 19.07.2011 
 
Numer sprawy: BOŚ 271.09.02.2011 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 133, poz. 759) określonego w art. 4 
pkt. 8. 

Gmina Wąsosz, Pl. Wolności 17, 56-210 Wąsosz prosi o przedstawienie oferty cenowej w 
następującym zakresie: 
I. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup i dostawa jednego zestawu 
komputerowego wraz z oprogramowaniem o następującej charakterystyce: 
Procesor : Intel Core i3-540,  3.06 GHz, Ilość rdzeni : dwa, 
Karta graficzna : Zintegrowana intel HD, 
Pojemność dysku twardego: 500 GB, 
Rodzaj zastosowanego dysku: magnetyczny, 
Napęd optyczny: DVD+/-RW, 
Czytnik kart pamięci. 
System operacyjny: Windows 7 Home Premium 32bit , Oprogramowanie: pakiet biurowy 
Microsoft Office 2010,  
Monitor:  
przekątna: 19 cali; głośniki, 
Klawiatura: Klawiatura USB; 
Mysz komputerowa ze skrollem USB; 
 
Ogólne wytyczne do zamawianego sprzętu elektronicznego: 
a/ Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy był nowym, nie 
używanym wcześniej w innych projektach, 
b/ Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczony w ramach umowy posiadał świadczenia 
gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu. 
c/ Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego 
(innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego) pod warunkiem, iż oferowany asortyment 
będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych 
oraz użytkowych.   
 
Wspólny Słownik Zamówień:  

30213000-5 komputery osobiste 
 
II. Termin wykonania zamówienia: do 15 sierpnia od dnia podpisania umowy. 
 
III. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
cena: 100% 



Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie 
koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez 
Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie 
dopuszcza się wariantowości cen. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy 
przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania 
ofertowego. 
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami.  
Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji 
Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. 
 
IV. Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia: 2011-07-25 do godz. 12.00 
Gmina Wąsosz 
Pl. Wolności 17 
56-210 Wąsosz 
Pokój nr 18 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu:  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
  1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
2. Oferta musi zawierać: 
a/ formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
b/ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
 
VI. Wyniki postępowania zostaną przesłane do każdego z oferentów za pośrednictwem poczty. 
 
VII. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest: 
stanowisko  Inspektor  
imię i nazwisko Grzegorz Kordiak   
tel.   0 - 65 543 78 50   
fax.    0 - 65 543 77 08   
w terminach   w godzinach od 9.00 do 14.00  
 
Załączniki: 
  1. Formularz cenowy  
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków  
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
   
 
 
 

Burmistrz Wąsosza 
 
 

Zbigniew Stuczyk 

 
 



Projekt „Nowy start – Radosne nauczanie” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
Załącznik nr 1 

O F E R T A 
 

Do:    GMINA WĄSOSZ 
     PL. WOLNOŚCI 17 

                  56-210 WĄSOSZ 
        /Zamawiający/ 

 
Nazwa Wykonawcy: ___________________________________________________________________ 
 
Adres Wykonawcy:   ___________________________________________________________________ 

 
Telefon: _____________________________________________________________________________ 
 
NIP: ________________________________________________________________________________ 
  
REGON: 
_____________________________________________________________________________ 
  
Faks na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: _____________________________________ 

 
 
Przedmiot oferty:  

……………………………………………………………………………………………. 
 
Cena oferty:  
a) bez podatku VAT: ....................................................................................................... 
 
b) podatek VAT: ………………………………………………………………………………… 
 
c) z podatkiem VAT: ........................................................................................................ 
 
 
1. Usługę wykonamy w terminie wymaganym przez zamawiającego. 
2. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 

 
 

 
miejscowość i data       podpis oferenta 

 



Projekt „Nowy start – Radosne nauczanie” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
Załącznik nr 2 

 
 

 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 

 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
  
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Gminę Wąsosz 
dotyczące: 
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 
 
 

................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


