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W związku z obowiązkiem stosowania zasady efektywnego zarządzania finansami, 
zwracany się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegającej na dostawie pięciu 
zestawów komputera typu (laptop) wraz z rzutnikiem multimedialnym.

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dla przedmiotu zamówienia: 
Dostawa pięciu zestawów komputerowych typu (laptop) wraz z rzutnikiem multimedialnym
do projektu pt. „ Dążymy do celu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Opinogóra Górna 
ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna 
Nr Te: 023/ 671-20-63 
Nr fax: 023/ 673-61-10 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

„Zapytanie ofertowe” na realizację zamówienia poniżej 14 000 euro, które nie jest 
zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759). 
Postępowanie prowadzone będzie w związku obowiązującą zasadą efektywnego 
zarządzania finansami, ustawą o finansach publicznych, z wyłączeniem częściowym 
zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 4 pkt. 8 niniejszej 
ustawy. 
3. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
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4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem Zamówienia jest Dostawa pięciu zestawów komputerowych typu (laptop) 
wraz z rzutnikiem multimedialnym do projektu pt. „ Dążymy do celu
Przedmiotem Zamówienia są następująca Dostawa: 
a) Komputer typu ( laptop) 5 szt

• procesor min. dwurdzeniowy 
• karta graficzna min. 512 ram
• dysk min. 320gb
• min. 1 wejscie HDMI
• min. 3 wejścia USB
• Ram min. 2 gb,
• matryca 15,6”
• system operacyjny
• pakiet biurowy
• antywirus 12 miesięcy
• gwarancja min. 24 miesiące

b) Rzutnik multimedialny ( projektor) 5 szt
• Krótkoogniskowy
• jasność min. 2200 ANSI lumenów
• wyjście HDMI
• Czas pracy: min.2000 godzin
• min. rozdzielczość optyczna 1024x768
• proporcje obrazu 4:3
• wbudowane głośniki
• Pilot
• wejścia s-video
• złącza komputerowe USB, RS-232C
• Menu w języku polskim, Menu wyświetlane na ekranie 
• waga do 4 kg
• torba
• kabel zasilający 3m
• kabel HDMI 3m
• gwarancja min. 24 miesiące

c) Stolik multimedialny do laptopa i projektora 3 szt
• pozwalający na swobodne ustawienie ww. urządzeń w celu przeprowadzenia 

prezentacji 
• wyposażony w kółka 
• waga do 15kg
• konstrukcja stalowa lub aluminiowa

d) Uchwyt sufitowy do projektora 2 szt.
• uniwersalny uchwyt sufitowy do projektorów z regulacją wysięgnika.

W cenie oferty należy zawrzeć koszt dostawy ww. produktów do siedziby zamawiającego.
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5. TERMIN REALIZACJI:
Termin realizacji zamówienia do 30.11.2011 r.

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
• Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 

„Zapytania ofertowego” 5.4 
• Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i 

czytelną techniką. 
• Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do 

reprezentowania firmy na zewnątrz. 
• Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i spięte (zszyte) w 

sposób trwały, zapobiegający od de kompletacji zawartości ofert. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8. MIEJSCE, TERMIN I SPOŚÓB SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego : 

Gmina Opinogóra Górna
ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna 
pocztą pod w/w adres lub poczta elektroniczną na adres: gci-opinogora@tlen.pl

9. Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 25.11.2011 roku do godz. 12:00, 
Oferty należy złożyć w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do 
Zamawiającego z dopiskiem: 
Dostawa pięciu zestawów komputerowych typu (laptop) wraz z rzutnikiem multimedialnym
do projektu pt. „ Dążymy do celu”
10. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY
Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty: 
Cena 100% 

Ad. 10.1. 
1. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 
2. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia 
określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
3. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę zamówionych usług, obejmującą 
wszystkie koszty 
4. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w 
złotych polskich.
6. Płatność nastąpi w ciągu 7 dni od daty dostawy na podstawie sporządzonego 
protokołu odbioru końcowego, 
7. Płatność zostanie dokonana na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
8. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w druku „FORMULARZ 
OFERTY” spowoduje odrzucenie oferty. 
9. Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w 
toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji za wyjątkiem 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku 
VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie 
oferty.
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10. Zasady oceny kryterium „Cena” : 

Ilość punktów wynikającą z poniższego działania zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc 
po przecinku: 

           C min 
X c = ------------ x 100 pkt. 
              Ci 
- gdzie: 
Xc - wartość punktowa ceny 
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 
Ci - wartość oferty ocenianej „i” 

11. INTEGRALNA CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO „ZAPYTANIA OFERTOWEGO” STANOWIĄ 
NASTEPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI: 
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,

Osoba z ramienia Gminy upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Emil Świszcz 
tel. 23 671 20 63
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Załącznik nr 1
…...........................................
miejscowość i data

Formularz ofertowy
nazwa i adres dostawcy:

….............................................

Nawiązując do przesłanego zapytania oferujemy wykonanie dostawy pięciu zestawów 
komputerowych typu (laptop) wraz z rzutnikiem multimedialnym do projektu pt. „ Dążymy 
do celu”

1 2 3 4 5 6
Przedmiot Cena Netto Podatek VAT Cena Brutto Wielkość 

zamówienia
Razem 
kolumna 4x5 
zł

1) Komputer 
typu ( laptop) 

…..............%
…..............zł

5

2) Rzutnik 
multimedialny

…..............%
…..............zł

5

3) Stolik 
multimedialny 
do laptopa i 
projektora

…..............%
…..............zł

3

4) Uchwyt 
sufitowy do 
projektora

…..............%
…..............zł

2

Razem( suma wierszy 
1,2,3,4)

-------------------------------------
pieczęć i podpis osoby upoważnionej 
do reprezentowania wykonawcy
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