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Strzelce Opolskie, dnia.21.02.2019 r. 
 
 
 
ZSO.274.4.2019.JG       
                                                               
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w trybie zapytania ofertowego, zwraca się z prośbą o 

przedstawienie oferty cenowej dla zadania pn.: ,,Zakup i dostawa komputerów 

stacjonarnych wraz z zasilaczami ATX, myszami USB i klawiaturą USB, na potrzeby 

realizacji zajęć edukacyjnych”. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 
 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów stacjonarnych               

do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, ul. Krakowska 38, 

47-100 Strzelce Opolskie. Zamówienie obejmuje zakup wraz z dostawą jw. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w formularzu cenowym 

stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

2. Dostarczane Zamawiającemu w ramach niniejszego zamówienia materiały/elementy 

muszą być nowe, nieużywane i gotowe do użycia oraz spełniać wymogi 

bezpieczeństwa, techniczne i funkcjonalno-użytkowe.  

3. Koszty transportu materiałów/elementów, załadunku, dostawy, rozładunku oraz 

wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia pokrywa Wykonawca.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie 

transportu materiałów dydaktycznych do miejsca przeznaczenia. 

5. Podczas dokonywania odbioru przeprowadzona zostanie weryfikacja mająca na celu 

wykazanie Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy spełnia wymagania 

określone w zamówieniu. 

6. W przypadku stwierdzenia braku lub wadliwości dostarczonych materiałów 

dydaktycznych Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia 

dostawy o brakujące elementy lub wymiany wadliwych elementów na wolne od wad 

w terminie nie przekraczającym 7 dni kalendarzowych, a także pokrycia kosztów 

transportu z tym związanych.  
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7. Z czynności odbioru przedstawiciele Stron sporządzą protokół odbioru końcowego. 

Odbiór uważa się za dokonany, jeżeli protokół odbioru będzie podpisany przez obie 

strony bez uwag. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości zamówienia. 

W przypadku zakupu przez Zamawiającego ilości mniejszej niż planowano, 

Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego  jakichkolwiek roszczeń z tego 

tytułu. 

9. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. 

Termin gwarancji liczy się od momentu podpisania bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego. 

Warunki gwarancyjne. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na całość 

wykonanego przedmiotu zamówienia gwarancji jakości na opisanych poniżej 

warunkach: 

− okres gwarancji obejmować będzie 24 miesiące od momentu podpisania 

protokołu bezusterkowego odbioru końcowego; 

− w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie 

umowy, Zamawiający zawiadamia pisemnie Wykonawcę o powstałych 

wadach/usterkach, a Wykonawca zobowiązuje się do ich bezpłatnego usunięcia 

bez względu na wysokość związanych z tym kosztów w terminie do 7 dni 

kalendarzowych. Jeżeli dotrzymanie terminu nie będzie możliwe  

z obiektywnych przyczyn strony ustalą odrębnie adekwatny do okoliczności 

termin; 

− w przypadku niedokonania naprawy/wymiany przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający zleci naprawę/wymianę osobom trzecim na koszt Wykonawcy; 

− Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancje zgodne z warunkami 

opisanymi powyżej najpóźniej do chwili podpisania protokołu odbioru końcowego. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych przez dwóch lub 

większą ilość wykonawców (konsorcja). 

11. W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania nie przysługuje żadne 

roszczenie względem Zamawiającego. 

12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi 

Wykonawca. 

W przypadku istotnych wątpliwości Wykonawca może zadać pytanie Zamawiającemu 

w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź merytoryczną 

Zamawiający zamieści w miejscach publikacji niniejszego zapytania. E-mail, na który 

można przesłać zapytania mfranczak@lostrzelce.pl 
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13. Zamawiający może unieważnić postępowanie lub zmodyfikować treść zapytania 

ofertowego. 

Modyfikacja zapytania ofertowego: 

Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść 

zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad lub 

niejasności w treści zapytania (w szczególności w odpowiedzi na pytania 

Wykonawców), dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego 

prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego oraz o ile okaże się to 

konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania 

(w  szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania 

oraz jego zgodność z celami projektu). 

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona                   

w miejscach publikacji niniejszego zapytania oraz zostaną poinformowani 

Wykonawcy, od których Zamawiający otrzymał już zapytania. W przypadku 

modyfikacji istotnych treści zapytania termin składania ofert zostanie przedłużony        

o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 

Unieważnienie postępowania: 

Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy: 

• nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

• cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba 

że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

• wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym Zamawiającego, 

czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

• postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia. 

Informacja o unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona w miejscach 

publikacji niniejszego zapytania oraz przekazana Wykonawcom, od których 

Zamawiający otrzymał oferty. 

14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia wybranemu Wykonawcy w okresie 3 lat od 

udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu 

podobnych usług. 

16. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach 
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określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania 

ofertowego.  

 

Termin realizacji zamówienia: 

Do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

 

Kryterium oceny ofert: 

Najniższa cena brutto z badanych ofert niepodlegających odrzuceniu lub wykluczeniu. 

 

Oferty należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście w zamkniętych opisanych 

kopertach do siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich przy                          

ul. Krakowskiej 38, 47 – 100 Strzelce Opolskie, sekretariat I piętro.  

Kopertę należy opisać w następujący sposób: Oferta na zadanie pn.: ,,Zakup i dostawa 

komputerów stacjonarnych wraz z zasilaczami ATX, myszami USB i klawiaturą USB, 

na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych” . 

 

Oferta oraz załączone do niej oświadczenia i załączniki winny być podpisane przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z umocowaniem 

prawnym wynikającym z odpisu lub wyciągu właściwego rejestru, ewidencji działalności 

gospodarczej albo z umowy.  

Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on 

zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego swoje uprawnienia.  

Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być złożone w formie oryginału lub kopii 

potwierdzonej notarialnie. 

  

Termin składania ofert upływa z dniem: 11.03.2019 r., godz. 15.00 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają: 

⚫ w sprawie procedury wyboru – Jerzy Garus – Kierownik ZSO, tel. 774612225 w. 27, 

606 322 471, pok. nr 10, parter) budynek ZSO, ul. Krakowska 38, 47-100 Strzelce 

Opolskie, 

⚫ w sprawie przedmiotu zamówienia – Michał Franczak –  Administrator sieci w ZSO,                

tel. 606 393 493.  

 
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

1. Druk „OFERTA” – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

2. Formularz cenowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
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3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                     

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych również oświadczenia – wzór 

oświadczenia dla Wykonawcy będącego osobą fizyczną stanowi załącznik nr 3 do 

zapytania ofertowego. 

4. W przypadku występowania pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty      

w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

 
 
Załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1. Druk „OFERTA” – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

2. Formularz cenowy– załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

3. Oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną – załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego. 

4. Projekt umowy. 

5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych. 

 
 

Zamieszczono na stronie internetowej www.bip.lostrzelce.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.lostrzelce.pl/

