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ZAPYTANIE OFERTOWE

Na "Zakup i dostawę mateńałów, wyposźenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu
Jaboratońa Prqlsdoścf'd|a Szkoły Podstawowej im. Mańi Konopnickiej w Mrokowie"

1.ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie, ul. Marii Swiątkiewicz 2A,05-552
Mroków

osoby do kontaktów: Anita Kwiatkowska, Alina Piętka

Te]:22 756 15 55 w.l5

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIEMA

2.1 ,Przedmiotem zamówieniajest zakup i dostawa materiałów, wyposaźrnia i pomocy dydaktycznych
niezbędnych do realizacji programu ,,Laboratoria przyszłości" dla SzkĄ Podstawowej w Mrokowie
wedfug specyflkacji, podzielonej na zadania, (które stanowią zarazem formularze cenowe):

Zadanie Nr l - zakup i dostawa sprzętu gospodarstwa domowego, zgodnie z opisem stanowiącym
załącznik Nr 1 do niniejszego zapfania.
Zadanie Nr 2 - zakup i dostawa sprzętu robotyka, zgodnie z opisem stanowiącym załącznik Nr 2 do

niniej szego zapytania.
Zatlanie Nr 3 zakup i dostawa sprzętu do nagrań audio/wideo, zgodnie z opisem stanowiącym
załącmik Nr 3 do niniejszego zapytania.

Zadanie Nr 4 - zakup i dostawa wyposźenia stanowisk, zgodnie z opisem stanowiącym załącznik Nr
4 do niniejszego zapytania.

Wykonawca może złoĘć ofertę na dowolną ilośó zadan (Załącalik nrl,ż,3,4)

ż.ż.Kos^y transpońu i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka atraty i uszkodzenia przedmioru

zamówienia w trakcie dostawy do siedziby Zamawiającego (łącmie z załaduŃiem i rozładunkiem)
obciąĘ Wykonawcę.

2.3.Przedmiot zamówienia będzie fabrycnie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż 1 rok przed

dostawą), nieuźywany i kompletny, wolny od obciążeń osób trzecich.

2.4.Przedmiot zamówienia powinien posiadać certyfikat CE, być dopuszczony do użltku na potrzeby

placówek oświatovrych orazbyć zgodny z normą BHP.

2,5.Posiadać dołączone niezbędne instrukcje obsługi i materiaĘ dotyczące uż5tkowania w języku
polskim.

2.6. Dostawca w ramach realizacji zamówienia zapewnia usfugę integracji i konfiguracj i vządzeń
oraz niezbędne szkolenia w zakesie obsługi.

Złożone dokumenty będą podlegĄ ocenie przez Zamawiającego.

3. WARUNKI UDZIAŁa W ZAPYTANIU OFERTOWYM

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spehiają warunki udziału
w postępowaniu w zakresie:

a)wykonania przedmiotu zamówienia w terminie,



b)rozliczenia sie z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
c kompetencji i uprawnieri do pror.l,adzenia określonej działalności,
d lsl tuacji ekonomicznej ltlb finansouej_
e)zdolności technicznej lub zawodorł,ej.

Zarnawiający dokona oceny spełnienia warunkórv udziału rv postepowaniu na podstawie oświadczenia
stanolviącego Załącznik nr 6 do niniejszego zap)tania ofeftowego.

,[.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFf,RTY

Oferent powinien stworryć ofefię na formularzu zńączonym do niniejszego zapytania stanowiąoego
(Załącznik nr S)jako łączną wańość brutto, w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz
wypełniając szczegółowy wykaz sprzętu, który stanowią załączniki do poszczególnych zadań, poprzez
wstawienie cen jednostkowych i wartości brutto każdej pozycj i. WaItości wskazane w ofercie będą
obowiązyłvaĘ przez cały okres zlviązulia z ofertą.
Ofefta powinna być:
- opatrzona pieczęcią firmową"

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez osobę reprezentującą Wykonawcę.
Do ofeĘ naleĄ załączyć,.

- wypełnione formularze cenowe (zał. Nr ),2,3, 4)
- ośrviadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu (zał. Nr 6),
- paraforvany projekt umowy (zał. Nr 7 )

5.MIEJSCf, l TERMIN SKŁADANIA OFERT

O1'eltę nalezy złożyć w terminie do dnia l3.06.2022r. do godz. l0:00 pocźą elektroniczną na adres:

::]].!,!!.i],,.] r,!.:,,l,.",: ,:ll jako skan podpisanej ofeĄ.
Ofeąv złożone po teminie nie będą rozpatrylvane.

6.TERMIN ZWąZANIA OFERTĄ:
Oferent jest zrł,iązany ofefią w terminie do 30 dni od driia złożellia ofenr,.

7.KRYTERLĄ oCf,NY OFERT
Zamawiający dokona oceny ofeń. które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriórr.:
Cena 70%. gwarancja 30%

8.TE R M IN Rf ALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji wszystkich zadań do 30.06.2022r.

g.INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o rłyborze najkorzystniejszej oferly zostanie zamieszczona na srrollie intemetowej szkoły_
na której zostało umieszczone ogłoszenie.

10. KLAUZI]LA INT,ORMACYJNA RoDo

Klauzula informacyj na - Zńącmik nr 8.

ońxron
szkołv pod;taw[łAĘ, Mańi Konopnick'ei
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Mołg,"Ęfu Perzyna


