
                    

 
 

Lipnik, 14.12.2017 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 

Szkoła Podstawowa im. Romana Koseły we Włostowie  
zaprasza do złożenia oferty cenowej 

 
na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach lekcyjnych pomocy dydaktycznych na potrzeby 

realizacji zadania w ramach Rządowego programu - „Aktywna tablica” 

 

I. Zamawiający: 

Szkoła Podstawowa im. Romana Koseły we Włostowie 

Włostów 1, 27-545 Włostów 

NIP: 8631531751 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa do szkoły i montaż w salach lekcyjnych 
pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania w ramach Rządowego programu - 
„Aktywna tablica”.  

Tablica interaktywna – szt. 2 

Projektor ultrakrótkoogniskowy z uchwytem – szt. 2 

Aktywne głośniki do tablic interaktywnych – szt. 2 
 
Szczegółowy opis zamówienia przedstawia załącznik nr 2 do Zaproszenia. 

Uwaga ! Ilekroć w wykazie zamawianych materiałów wskazano markę lub pochodzenie produktu 
należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że oferowane 
materiały będą charakteryzowały się wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w w/w 
dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. 

III. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące warunki: 

1)  posiadać deklarację CE; 
2)  posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta; 
3)  wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju muszą pochodzić od jednego producenta; 
4) komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju muszą 
    pochodzić od jednego dostawcy; 
5) być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od 

obciążeń prawami osób trzecich; 
6) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone  
     w języku polskim; 



7)  posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 36 
miesięcy. 
 
IV. Termin wykonania zamówienia  

Termin realizacji – do 28.12.2017 r. 

V. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Oferta powinna zawierać szczegółowy wykaz zamawianych materiałów wraz z ich ceną 

jednostkową brutto zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania.  

Oferta powinna być: 

- opatrzona pieczątką firmową, 

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. 

Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Oferta powinna być złożona na adres: 

Szkoła Podstawowa im. Romana Koseły we Włostowie, Włostów 1, 27-545 Włostów, lub 

przesłana mailem na adres zswlostow@gmail.com , do dnia 19 grudnia 2017 roku do godz. 9:00. 

2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 19 grudnia 2017 roku, o godz. 10:00, a wyniki i 

wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego. 

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostaną 

zwrócone bez otwierania i nie będą podlegały procesowi oceny. 

4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem 

terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

złożonych ofert. 

VII. Ocena ofert: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert kierując się następującymi kryteriami: 

Cena - kryterium wagowe – 100 % 

VIII. Opis sposobu obliczania ceny: 

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Oferent jest zobowiązany 

do podania ceny brutto przedmiotu zamówienia. 

IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 

1.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie lub 

telefonicznie.   



                    

 
2.W terminie 2 dni od dnia powiadomienia  o wyborze oferty Oferent, którego oferta została 

uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa 

musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Oferenta. 

X. Informacje dotyczące dostawy przedmiotu zamówienia. 

1) Zamawiający zastrzega, iż w cenie należy uwzględnić koszty związane z dostawą 
przedmiotów zamówienia do Szkoły Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie, 
Włostów 1, 27-545 Włostów.   

2) Dostawa obejmuje transport, rozładunek i wniesienie do pomieszczeń budynku pomocy 
dydaktycznych będących przedmiotem zamówienia. 

3) Dostarczone Zestawy zostaną zamontowane i odpowiednio skalibrowane przez Wykonawcę 
w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy.  

4) Całość zamówienia zostanie dostarczona do szkoły jednego dnia, w godz.  8:00— 14:00. 
5) Odbiór przedmiotu  zamówienia  zostanie potwierdzony w formie protokołu odbioru. 
6) Protokół odbioru stwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi 

podstawę do wystawienia faktury VAT. 
7) W przypadku stwierdzenia, że dostarczone elementy wyposażenia pracowni są niezgodne z 

zamówieniem, są  niekompletne lub posiadają ślady zewnętrznego uszkodzenia 
Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu zamówienia, sporządzając  
protokół zawierający  przyczyny  odmowy odbioru. 

 
XI. Informacje dodatkowe 

Informacje dodatkowe: 

l. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert 
częściowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub odstąpienia od 

podpisania umowy bez podania przyczyny. 
 

XII. Załączniki. 

Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1 

Szczegółowy opis zamówienia – załącznik nr 2 

Wzór Umowy – załącznik nr 3 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Romana Koseły we Włostowie 
mgr. Małgorzata Krakowiak 



Załącznik nr 1 

 
OFERTA 

 
odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach 

lekcyjnych pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania w ramach Rządowego 

programu - „Aktywna tablica” 

 

I. Oferujemy wykonanie zadania będącego przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami 

opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości: 

 

Lp.  Przedmiot zamówienia Ilość sztuk Kwota 

jednostkowa 

brutto 

Kwota brutto 

łącznie 

1. Tablica interaktywna 2 szt.   

2. Projektor 

ultrakrótkoogniskowy z 

uchwytem 

2 szt.   

3. Głośniki ścienne 2 zestawy   

Razem   

 

II. Termin realizacji zadania: ............................................................................................. 

III. Termin gwarancji: ................................................................................................................ 

IV. Oświadczamy, że  posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem 

zapytania oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym  wykonanie 

zamówienia. 

V. Oświadczamy, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki umowy akceptujemy i 

zobowiązujemy się, w przypadku uznania przez Zamawiającego naszej oferty za 

najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

                                                                                      ................................................... 

                                                                                          (data i podpis Oferenta) 


