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Szczecin,dnia 08 grudnia2014 roku
Zapytanie ofeńowe nr 3l2o14
SzanowniPaństwo,
w związku z przygotowaniemnaszego oŚrodka egzaminacyjnegodo ,,nowego''
egzaminu zawodowego, zapraszamy do złoŻenia oferty na dostawę sprzętu
elektronicznego
i komputerowego.
|.

Zamawiający
CentrumEdukacjiOgrodniczej
115
ul. BatalionÓw
Chłopskich
70-760 Szczecin

||. opis przedmiotuzamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa spnętu elektronicznego
i komputerowego do wyposażenia pracowni egzaminacyjnej zgodnie
z poniŻsząspecyfikacją.
2. Dostawaobejmuje:

Lp.
1_

Wvszczeqólnienie

4.

Router

2_
3.

Pendrive
DVD
Switch

5.

Monitor

6.
7.

Komoutereozaminacvinv
Komputereqzaminacvinv

8_

DrukarkaA4

9.
9.

Listwazasilaiaca

Okablowanie

Tvp

1 6G B
4.7 GB
16-Poń10/100
dsl
PreferowanyLG 20" lub
oodobnv
standard

medium
PreferowanyHP
LASERJET lub podobnv
5 oniazd
Utp cat 5e
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3 . oferent zobowiązuiesię zorganizowaćdostawętowaruwtasnymtranspońem
lub z|ecićdostawęinnemupzewoŹnikowina kosf i ryzykooferenta.
4 . Towar ma być dostarczonyprzez oferenta na koszt własnyw orygina|nych
opakowaniach. oferent ponosi całkowitą odpowiedzia|ność
za wady
jakościowei iIościowedostarczonego towaru oraz wsze|kie wynikające
z tego tytułuskutkiprawne.
Zamawlającyzas|rzega sobie prawo do usta|eniaszczegołów dostawy pod
wzg|ędemposzczegó|nychelementÓwzamówieniate|efonicznie,co najmniej
na dwa dni przedzłozeniemzamówienia
ilt.

Termin i miejsce realizacji zamówienia:
1. miejsce dostawy: Centrum Edukacji Ogrodniczej w
ul. BatalionówChłopskich115,70- 760 Szczecin;

Szczecinie,

2. termindostawy:
- do 23 grudnia2014 roku.
3. oferent ma obowiązek informować zamawiającego o zmianach
dotyczącychprzedmiotuzamówienianie późniejniż3 dni przed terminem
dostawy.

tv. Warunki płatności:
1. zapłataza wykonaniedostawybędziezrea|izowanana podstawierachunku
|ub faktury prawidłowowystawionejpo zrea|izowaniudostawy przedmiotu
zamówienia;
powyzszejnaleznościnastąpiprzelewemna kontooferenta
2. uregu|owanie
w terminie14 dni od datyotrzymania
fakturylub rachunku.
V,

Specyfikacja dokumentacji,którą oferent musi dołączyćdo ofeĘ:
1 . wypełniony
drukstanowiącyzałączniknr 1 -,,Formularzofeńowy'';
2 . wypełnionydruk stanowiący załączntknr 2 _ ,,Kalku|acjacenowa d|a

zamówlenia'';
3. wypełnionydruk stanowiący załączniknr 3 - ,,oświadczenie
oferenta
o brakupowiązańosobowychikapitałowych'';
4. dokumentypotwierdzoneza zgodnośćz oryginałemdotyczącenumerÓw
NIP,REGON,PKD.
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Odrzucenie ofeń
Zostanąodrzuconeofertytych oferentów, którzy:
1. nie spetniająwarunków
udziałuw zapytaniuofeńowym,
2. nie załącząWymaganychdokumentÓw'
3. załącządokumentypzygotowaneniezgodniez wymaganiamiokreślonymi
w zapytaniuofeńowym.

Vl|.

Kryterium oceny ofeń
oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie
z poniższymkryterium:
Gena - całkowitykoszt za wykonanie przedmiotuzamówienia
Najnizsza ofeńa otzyma 100 punktów, natomiast pozostałe ofeńy
propoĘonalniena podstawieWzoru:(cena najnizszejofeńy / cena badanej
oferty)x 100. oferent moŻezaproponowaćĘlko jedną cenę całkowitąi nie
moze jej zmienićpo złoŻeniuoferty.

Vlll.

Termin i mieisce składaniadokumentów:
1. wymagane^dokumenty
na|ezyskładaÓdo dnia 18 grudnia2014 roku do
godziny15""w sekretariacie
CentrumEdukacjiOgrodniczejw Szczecinie,
ul. BatalionówChłopskich115,70_760Szczecin;
2. ofeńa winna znajdować się W zamkniętej kopercie, na ktÓrej naleiy
umieścić napis: ofeńa na Dostawę sprzętu elektronicznego
i komputerowego do wyposaŻenia pracowni egzaminacyjnej;
3 . kazdy oferent moze złoŻyć
ty|kojedną ofeńę;
4 . ofeĘ powinny być przygotowanei złoŹonezgodnie z wymaganiami
zawartymiw niniejszymzapytaniuofeńowym;
5 , ofeńa winnabyó sporządzonaw językupolskim;
6 . ofeńę nalezyzłoŻyĆ
w PLN;
7 . wszystkiekosfy związaneze złoŻeniem
ofer$ ponosi oferent;
8 . nie dopuszcza się składaniaofeń częściowych;
9 . konsekwencje niewłaściwego oznakowania i
złoŻenia ofeńy
w niewłaściwym
miejsculub terminieobciązająskładającego
ofeńę.
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Rozstrzygnięcie postępowania i z|ecenie real izacji zamówienia
Postępowanieofeńowezostanierozstzygniętedo dnia 19 grudnia2014 roku
do godziny 12oo.o wynikach postępowaniaWszyscy oferenci zostaną
poinformowani
telefonicznie|ub mailowonajpóŹniejdo dnia 19 grudnia2014
roku do godziny 1500.Wtym samym terminie,do podmiotuwybranego
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania,zostanie skierowane z|ecenie
rea|izacjizamówienia z dodatkowymiinformacjamiwskazanymi W treści
postępowania.
niniejszego

x.

tnformacjedodatkowe:
1. termin związaniaofeńą wynosi 30 dni kalendazowychod daty składania
ofeń;
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienianiniejszego
postępowania,
w catości
lub częŚci, bez podaniaprzyczyn;
3. w przypadku, gdy ofeńa cenowa złoŻona przez oferenta będzie
przekraczaćkwotę,jaką Zamawiającyzamierza przeznaczyćna realizację
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia
dodatkowychnegocjaĄi z oferentem, którego oferta zostanie Uznana za
najkorzystniejszą.
Jeśliw wynikunegocjacjidojdziedo zmianytreścioferty,
oferent zobowiązanyjest złoŻyćofeńę ostateczną w terminie trzech dni
ka|endarzowych
od dnia zakończenianegocjacji;
4' oferent zobowiązujesię do traktowaniawszelkich informacjiwynikających
z niniejszego zapytania ofeńowego jako tajemnicy przedsiębiorstwa.
lnformacje dotyczące faktu złoienia oferty, pzeprowadzenia negocjacji
handlowychoraz zawartych umów mogą być udzielane przez oferenta
jedynie po uzyskaniupisemnejzgody Zamawiającegona przekazywanie
osobomtrzecimlub publikację
takichinformacji.
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Podpis i pieczątka Dyrektora
Centrum Edukacji Ogrodniczej

tel.9t 46If-379;fax 9l 4612-379;
e-mailzsogr@miasto.szczecin.pl,
www. ceogr.edu.pl
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Załączniknr 1 do Zapytania ofeńowego

miejscowoŚÓ idata

FORMULARZ OFERTOWY

CentrumEdukacjiOgrodniczej
ul. BatalionówChtopskich1.t5
70-760 Szczecin
Ja/My,nizejpodpisany/PodPisani
działĄącw imieniui na rzecz..

(pełnanaa{a oferenta)
(adressiedzibyOferenta)
REGON

............
Nr kontabankowego:
nr telefonu
nr faxu
e-mail

www' ceogr'edu'pl
91 46If-379;e-mailzsogr@miasto.szczecin.pl'
tel.91 4612-379;fax
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poniiszą ofeńę:
w odpowiedzina zapytanieofeńowe,składam/składamy
1. oferuję/oferujemy
cenę_ całkowitykoszt dostawy przedmiotuzamówienia
określonego
w zapytaniuofeńowym
l, w wysokoŚci:
....(stownie
) PLN brutto,
podatekVAT w wysokości
w tym obowiązujący
...
Ponadtooświadczam/oświadczamy,
Że
1.zobowiązujęsię/zobowiązujemysię do realizacji przedmiotu zamÓwienia
zgodniez Wymaganiami
zawańymiw przedmiotowym
zapytaniuofeńowym;
2.zapoznałemsięlzapoznaliśmy
się z przedmiotem,warunkami zamówienia
je;
i akceptuję/akceptujemy
3.spetniam/spełniamy
wszystkie wymagania dotyczące oferenta, określone
w zapytaniuofeńowym;
4.akceptuję/akceptujemy
termin i warunki realizacji dostawy.

PodpisOferenta

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

KALKULACJA CENOWA DLA ZAMOWIENIA

Wyszczegó|nienie
Pendrive

DVD
Switch

Router
Monitor
Komoutereozaminacvinv
Komputeregzaminacyjny
DrukarkaA4
Okablowanie
Listwa zasilaiaca

Tvp

llość

1 6G B
4,7 GB
16-Poń10/100
dsl
PreferowanyLG 20" lub
podobnv
standard
medium
PreferowanaHP
LASERJET lub podobna

1
10

Utp cat 5e
5 qniazd

Koszt całkowity
brutto (PLN)

1
1

13
11
2
1
1
7

Razem

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

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

OSWIADCZENIEOFERENTA

o BRAKUPoW|ĄzAŃosoeovvYcH I KAPITAŁoWYcH

Dotyczy zapytaniaofertowegonr 312014
W auiązkuze złoŻeniem
ofer$ dla CentrumEdukacjiogrodniczejw Szczecinie
dostawęsprzętuelektronicznegoi komputerowego,
oświadczam/oświadcza
my,
jestem/nie
jesteśmy
powiązanylpowiązani
Że nie
osobowolub kapitałowo*
zZamawiającym,
Chłopskich
115,70_760Szczecin'
CentrumEdukacjiogrodniczej,ul. Bata|ionow
na:
Powiązania,o którychmowa,polegająwszczególności
w spółce,jakowspó|nikspołkicywi|nej|ubspołkiosobowej;
1. uczestniczeniu
2. posiadaniuco najmniej10%udziałow
lub akcji;
prokurenta,
3. petnieniufunkcjiczłonkaorganunadzorczego|ubzarządzającego,
pełnomocnika;
4. pozostawaniu W anviązkumatżeńskim,W stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa
w liniibocznej
w liniiprostej,pokrewieństwalub powinowactwa
opiekilub kurateli.
do drugiegostopnialubw stosunkuprzysposobienia,

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
czynnościzwiązanych z pzygotowaniem i pzeprowadzeniem prooedurywyboru oferty a oferentem

ww.w.ceogr.edu'pl
tęl.91 46|2-379;fax 91 4612.379;e-mailzsoqr(r?nriasto.szcz.gcin.pl'
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