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55-065 }ordanów Śtąski

Iordanów Śląski, dnia 09.11 .2020r.

ZAPYTANIE oFERTowE oz / L l 2o2o
o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekraczav,lyrażonejw złotych

równowartości kwoĘ 30.000 euro.

doĘczy dostawy 11 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz
z oprogramowaniem biurowym MS Office 2OL9

Zńanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi
priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego internetu" działania I.1: ,,Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerolropasmowego internetu o wysokich przepustowościach"
projeh grantowy pn. ,,Zdalna Szkoła +" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

ZAMAWIAlĄCY
Gmina |ordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 |ordanów Śląski
Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie ofert: Marta Mazur te|.7t 39 It 587 ,

adres e-mail: m.mazur@jordanowslaski.pl

TRyB uDzIELENIł złnłówIENIA
Zapytanie ofertowe realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29.0L.2004 r. Prawo
zamówieńpublicznychzgodniezart.4pkt.8ustaw}r, (tj.Dz.U.z2OL9r.poz.L843,Dz.U,z2020
r. poz. 288, 1086).
Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego,w szczególności
art.707-70+

|ednocześnie uprzeimie informuiemy, że ninieisza informacia nie stanowi ofertyw myśl
art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie iest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy
Prawo zamówień publicznych i ma na celu wyłącznie rozeznanie na rynku w zakresie
cen i obszaru realizacii.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 11 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych
wrazz oprogramowaniem biurowym MS Office 20L9 zgodnie z poniższymi wymogami:

Parametry minimalne komputera:

- Przekątna ekranu: L5,6 ca|a,rozdzielczość ekranu FULL HD,
- Karta graficzna Intel HD Graphics lub AMD Radeon VEGA
- Procesor Intel Core i3 lub AMD Ryzen 5 lub wyższy
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Pamięć RAM: min. BGB
Dysk SSD 240 GB lub wyzszy
Windows 10
Pakiet biurowy MS Office 20L9 (licen cja wieczysta)

Gwarancja: minimum 2 lata

Termin dostawv - doL7.1L.2O2Or.

SPOSÓn PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
L Wypełniony Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego

Zapytania;
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria:

cena brutto - 100 %
2. Zamawiający dopuszcza negocjacje oferty w celu doprecyzowania jej szczegółów,

warunków realizacji, w tym ustalenia ostatecznej ceny, w szczególności gdy cena oferty
najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację
zamówienia. 0 terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji wybrany oferent zostanie
p owiadomiony tel efonicznie.

3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub
doprecyzowania złożonych dokumentów.

4. Składając ofertę Oferent akceptuje warunki określone w niniejszym Zapytaniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji zzamiwienia bez podania przyczyny.
6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowizobowiązania do zawarcia umowy.

MIE|SCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Formularz ofertowy (załącznik nr 1) zawierający ofertę potwierdzoną podpisem osoby
upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta składać należy do dnia
12.LL.ZOZOr. za pośrednictwem poczty elektronicznei na adres
m.mazur@iordanowslaski.pl pod warunkiem, że będzie na niej podpis osoby upoważnionej
do zaciągania zobowiązańw imieniu oferenta (zeskanowanezałączniki z podpisem).
Ofertę można również dostarczyć do skrzynki podawczej w Urzędzie Gminy |ordanów Śląski.

WARUNKI PŁATNOSCI
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wrazz podpisanym protokołem odbioru w
terminie L4 dni od przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

.l

l-lI
l

Tel. (71) 391-15-87 ug@jordanow laski.pl fax. (71) 391-15-90



GMINA IoRDANow śrĄsKI
ul. Wrocławska 55

55-065 }ordanów Śtąski

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze .Za dzień
dokonania zapłaty Wykonawca uzna datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

posTANowIENIA roŃcown
Zgodnie z art.701 par.3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, że niniejsze ogłoszenie zapytania
ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapy.tania ,,oferty cenowej" nie jest
równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Gminę |ordanów Śląski i nie łączy się
z koniecznością zawarciaprzez niego umowy.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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