ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 (Dz.U.2019.1843 ) pn.:
Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu Żłobek Kraina Maluszka

Zapytanie ofertowe z dnia 27.01.2020
Zamawiający: GMINA SĘDZISZÓW
ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów
tel. (41) 38-11-127, fax. (41) 38-11-131
NIP: 656-21-64-804
http://www.sedziszow.pl

I. Przedmiot zamówienia:
30213100-6 Komputery przenośne
32322000-6 Urządzenia multimedialne
32342400-6 Sprzęt nagłaśniający

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu Żłobek Kraina Maluszka
Zamawiający informuje, że w przypadku określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazw
handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane.
Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne,
użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka
lub nazwa handlowa lub zwyczajowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający
dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych
parametrach pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne. Zamawiający wskazał
wymiary min./max określając przedmiot zamówienia. W przypadku, gdy opisy poszczególnych elementów
przedmiotu zamówienia w sposób bezpośredni lub pośredni zawierają wskazania konkretnych produktów
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Jako równoważne rozumiane będą takie
produkty, które pełnią tą samą funkcję jak wskazane w OPZ, nie gorsze pod względem jakości wykonania i
funkcjonalności
Wykonawcy sporządzając ofertę i dobierając poszczególne urządzenia (wyposażenia) muszą uwzględnić
fakt, iż niektóre z nich będą musiały ze sobą współpracować (być kompatybilne ze sobą)

2. Wszystkie dostarczone przedmioty powinny być fabrycznie nowe, nie noszące śladów
uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania wraz z instrukcjami obsługi w języku polskim.
Produkty winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, być sprawne i posiadać
wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania.
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3. Powinny mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Produkty dostarczone w ramach
zawartej umowy winny spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny
posiadać odpowiednio do asortymentu niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa
jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem
4.Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Żłobka Samorządowego Kraina Maluszka Os. Na
Skarpie 8A , 28-340 Sędziszów .
Dostawa i rozładunek, montaż i konfiguracja przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko
wykonawcy.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających.
II. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca
zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o spełnieniu warunków i o braku powiązań osobowych lub
kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, które zawarte jest w załączniku nr 1 do
zapytania ofertowego.
III. Kryteria oceny ofert :
Cena – 100 %
Oferta będzie rozpatrywana całościowo.
IV. Środki finansowania
Zamówienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
V. Okres realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 21.02.2020r.
VI. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 05.02.2020 r. do godz. 9.00, w siedzibie Zamawiającego. Oferty w
formie pisemnej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą. Oferty złożone po wskazanym
terminie nie będą rozpatrywane.
VII. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Ofertę sporządzić należy na druku „Oferta cenowa” stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego oraz na opisach przedmiotu zamówienia. Oferta winna być
podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
(dokument, z którego wynika umocowanie do złożenia oferty należy złożyć wraz z ofertą).
2. Do Formularza ofertowego należy dołączyć:
- karty katalogowe oferowanych produktów , potwierdzające że produkty spełniają
wymagania w zakresie parametrów określonych przez Zamawiającego
- Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający reprezentację
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej następująco: Oferta na Dostawa
sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu Żłobek Kraina Maluszka
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
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Osoba upoważniona do kontaktów: Katarzyna Pacholec Tel.: 041 3811127 w.701
Załączniki:
1. Oferta formularz
2. Umowa (wzór)
Opis przedmiotu zamówienia
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