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Szczecin, dnia 08 grudnia 2014 roku

Zapytanie ofeńowe nr 3l2o14

Szanowni Państwo,

w związku z przygotowaniem naszego oŚrodka egzaminacyjnego do ,,nowego''
egzaminu zawodowego, zapraszamy do złoŻenia oferty na dostawę sprzętu
elektronicznego i komputerowego.

|. Zamawiający

Centrum Edukacji Ogrodniczej
ul. BatalionÓw Chłopskich 115
70-760 Szczecin

||. opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa spnętu elektronicznego
i komputerowego do wyposażenia pracowni egzaminacyjnej zgodnie
z poniŻsząs pecyfi ka cj ą.

2. Dostawa obejmuje:

Lp. Wvszczeqólnienie Tvp llość
1_ Pendrive 16 GB 1
2_ DVD 4.7 GB 10
3. Switch 16-Poń 10/100 1
4. Router dsl 1

5. Monitor Preferowany LG 20" lub
oodobnv

13

6. Komouter eozaminacvinv standard 11
7. Komputer eqzaminacvinv medium 2

8_ Drukarka A4 Preferowany HP
LASERJET lub podobnv

,l

9. Listwa zasilaiaca 5 oniazd 7
9. Okablowanie Utp cat 5e 1
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3.

4.

oferent zobowiązuie się zorganizować dostawę towaru wtasnym transpońem
lub z|ecić dostawę innemu pzewoŹnikowi na kosf i ryzyko oferenta.

Towar ma być dostarczony przez oferenta na koszt własny w orygina|nych
opakowaniach. oferent ponosi całkowitą odpowiedzia|ność za wady
jakościowe i iIościowe dostarczonego towaru oraz wsze|kie wynikające
z tego tytułu skutki prawne.

Zamawlający zas|rzega sobie prawo do usta|enia szczegołów dostawy pod
wzg|ędem poszczegó|nych elementÓw zamówienia te|efonicznie, co najmniej
na dwa dni przed złozeniem zamówienia

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

1. miejsce dostawy: Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie,
ul. Batalionów Chłopskich 115,70 - 760 Szczecin;

2. termin dostawy:

- do 23 grudnia 2014 roku.

3. oferent ma obowiązek informować zamawiającego o zmianach
dotyczących przedmiotu zamówienia nie później niż 3 dni przed terminem
dostawy.

Warunki płatności:

1. zapłata za wykonanie dostawy będzie zrea|izowana na podstawie rachunku
|ub faktury prawidłowo wystawionej po zrea|izowaniu dostawy przedmiotu
zamówienia;

2. uregu|owanie powyzszej nalezności nastąpi przelewem na konto oferenta
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku.

Specyfikacja dokumentacji, którą oferent musi dołączyć do ofeĘ:

wypełniony druk stanowiący załącznik nr 1 -,,Formularz ofeńowy'';
wypełniony druk stanowiący załączntk nr 2 _ ,,Kalku|acja cenowa d|a
zamówlenia'';

3. wypełniony druk stanowiący załącznik nr 3 - ,,oświadczenie oferenta
o braku powiązań osobowych ikapitałowych'';

4. dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem dotyczące numerÓw
NIP, REGON, PKD.

ilt.

tv.

V,

1.
2.
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vl. Odrzucenie ofeń

Zostaną odrzucone oferty tych oferentów, którzy:

1. nie spetniająwarunków udziału w zapytaniu ofeńowym,
2. nie załączą Wymaganych dokumentÓw'
3. załączą dokumenty pzygotowane niezgodnie z wymaganiami określonymi

w zapytaniu ofeńowym.

Vl|. Kryterium oceny ofeń

oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie
z poniższym kryterium:

Gena - całkowity koszt za wykonanie przedmiotu zamówienia
Najnizsza ofeńa otzyma 100 punktów, natomiast pozostałe ofeńy
propoĘonalnie na podstawie Wzoru: (cena najnizszej ofeńy / cena badanej
oferty) x 100. oferent moŻe zaproponować Ęlko jedną cenę całkowitą i nie
moze jej zmienić po złoŻeniu oferty.

Vlll. Termin i mieisce składania dokumentów:

1. wymagane^dokumenty na|ezy składaÓ do dnia 18 grudnia 2014 roku do
godziny 15"" w sekretariacie Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie,
ul. Batalionów Chłopskich 115, 70_760 Szczecin;

2. ofeńa winna znajdować się W zamkniętej kopercie, na ktÓrej naleiy
umieścić napis: ofeńa na Dostawę sprzętu elektronicznego
i ko m p ute rowego do wyposaŻen ia pracowni egza minacyjnej ;

3.

4.

5,

6.

7.

8.

9 .

kazdy oferent moze złoŻyć ty|ko jedną ofeńę;

ofeĘ powinny być przygotowane i złoŹone zgodnie z wymaganiami
zawartymi w niniejszym zapytaniu ofeńowym;
ofeńa winna byó sporządzona w języku polskim;

ofeńę nalezy złoŻyĆ w PLN;

wszystkie kosfy związane ze złoŻeniem ofer$ ponosi oferent;

nie dopuszcza się składania ofeń częściowych;

konsekwencje niewłaściwego oznakowania i złoŻenia ofeńy
w niewłaściwym miejscu lub terminie obciązają składającego ofeńę.
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x. Rozstrzyg n ięc ie postępowa n ia i z|ecen ie rea l izacj i zamówienia

Postępowanie ofeńowe zostanie rozstzygnięte do dnia 19 grudnia 2014 roku
do godziny 12oo. o wynikach postępowania Wszyscy oferenci zostaną
poinformowani telefonicznie |ub mailowo najpóŹniej do dnia 19 grudnia 2014
roku do godziny 1500. Wtym samym terminie, do podmiotu wybranego
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania, zostanie skierowane z|ecenie
rea|izacji zamówienia z dodatkowymi informacjami wskazanymi W treści
niniejszego postępowania.

tnformacje dodatkowe:

1. termin związania ofeńą wynosi 30 dni kalendazowych od daty składania
ofeń;

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego
postępowania, w catości lub częŚci, bez podania przyczyn;

3. w przypadku, gdy ofeńa cenowa złoŻona przez oferenta będzie
przekraczać kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia
dodatkowych negocjaĄi z oferentem, którego oferta zostanie Uznana za
najkorzystniejszą. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści oferty,
oferent zobowiązany jest złoŻyć ofeńę ostateczną w terminie trzech dni
ka|endarzowych od dnia zakończenia negocjacji;

4' oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających
z niniejszego zapytania ofeńowego jako tajemnicy przedsiębiorstwa.
lnformacje dotyczące faktu złoienia oferty, pzeprowadzenia negocjacji
handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane przez oferenta
jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego na przekazywanie
osobom trzecim lub publikację takich informacji.

OR
! 'o f in rczeJ

,ńską

Podpis i pieczątka Dyrektora
Centrum Edukacji Ogrodniczej

x.

K
f l lm FlrJuk
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Załączniknr 1 do Zapytania ofeńowego

miejscowoŚÓ idata

FORMULARZ OFERTOWY

Centrum Edukacji Ogrodniczej
ul. Batalionów Chtopskich 1.t5
70-760 Szczecin

Ja/My, nizej podpisany/PodPisani

działĄąc w imieniu i na rzecz..

(pełna naa{a oferenta)

(adres siedziby Oferenta)

REGON

Nr konta bankowego: .. . . . . . . . . . .

nr telefonu

nr faxu

e-mail

tel. 91 4612-379;fax 91 46If-379; e-mail zsogr@miasto.szczecin.pl' www' ceogr'edu'pl
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w odpowiedzi na zapytanie ofeńowe, składam/składamy poniiszą ofeńę:

1. oferuję/oferujemy cenę _ całkowity koszt dostawy przedmiotu zamówienia
określonego w zapytaniu ofeńowyml, w wysokoŚci:

....(stownie
) PLN brutto,

w tym obowiązujący podatek VAT w wysokości ...

Ponadto oświadczam/oświadczamy, Że
1.zobowiązuję się/zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamÓwienia

zgodnie z Wymaganiami zawańymiw przedmiotowym zapytaniu ofeńowym;
2.zapoznałem sięlzapoznaliśmy się z przedmiotem, warunkami zamówienia

i akceptuję/akceptujemy je;
3.spetniam/spełniamy wszystkie wymagania dotyczące oferenta, określone

w zapytaniu ofeńowym;
4. akceptuję/akceptujemy term i n i waru n ki rea lizacj i dostawy.

Podpis Oferenta

tel. 91 4612-379; fax 91 4612-379; e-mail zsogr@miasto.szczecin.pl, ww.w. ceogr.edu.pl
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ZaĘcznik nr 2 do Zapytania ofeńowego

KALKULACJA CENOWA DLA ZAMOWIENIA

podpis Oferenta

Wyszczegó|nienie Tvp llość Koszt całkowity
brutto (PLN)

Pendrive 16 GB 1
DVD 4,7 GB 10
Switch 16-Poń 10/100 1
Router dsl 1

Monitor Preferowany LG 20" lub
podobnv 13

Komouter eozaminacvinv standard 11
Komputer egzam inacyj ny medium 2

Drukarka A4 Preferowana HP
LASERJET lub podobna 1

Okablowanie Utp cat 5e 1
Listwa zasilaiaca 5 qniazd 7

Razem

tel. 9l 46|2-379; fax 9l 4612-379; ę-mail zsogr@miasto'szczęcin.pl' ww.w. ceogr.edu.pl

r-r' i(' llJ



,, C,EtvrfW svl lEcoUt<nu I O EKoor\n C zr.J
l

UL. BATALI)N}W CHŁ)PSKICH 115, 70-760 yZCZECIN

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

OSWIADCZENIE OFERENTA
o BRAKU PoW|ĄzAŃ osoeovvYcH I KAPITAŁoWYcH

Dotyczy zapytania ofertowego nr 312014

W auiązku ze złoŻeniem ofer$ dla Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie
d ostawę sp rzętu elektron icznego i kom puterowego,

oświadczam/oświadcza my,
Że nie jestem/nie jesteśmy powiązanylpowiązani osobowo lub kapitałowo*

zZamawiającym,
Centrum Edukacji ogrodniczej, ul. Bata|ionow Chłopskich 115, 70_760 Szczecin'

Powiązania, o których mowa, polegająw szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspó|nik społki cywi|nej |ub społki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałow lub akcji;
3. petnieniu funkcji członka organu nadzorczego |ub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika;
4. pozostawaniu W anviązku matżeńskim, W stosunku pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

miejscowość idata podpis Oferenta

*Przez powiązania kapitałowe |ub osobowe rozumie się wzajemne powią'zania . między Zamawiającym |ub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego |ub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związanych z pzygotowaniem i pzeprowadzeniem prooedury wyboru oferty a oferentem
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