Włocławek, 04.10.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup i dostawę sprzętu w ramach rządowego programu " Aktywna Tablica"
I. ZAMAWIAJĄCY:
GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK

ODBIORCA:
Nazwa: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZYCH WE WŁOCŁAWKU
Adres: BUKOWA 38, 87-800 Włocławek

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu w ramach rządowego
programu " Aktywna Tablica"

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania
zamówień publicznych przez Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku o wartości nieprzekraczającej kwoty
wskazanej w art. 4. pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 2015r.
poz. 2164, z późn. zm.)
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym („zapytanie”) i umowie na dostawę sprzętu
TIK - stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Przez „wykonanie / realizację zamówienia” oraz „zgodność z zapytaniem / zamówieniem” należy
rozumieć łączne spełnienie warunków formalnych i materialnych określonych w niniejszym zapytaniu.
4. Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji
Rządowego programu „Aktywna tablica”.
5. Zwany w umowie:
Zamawiający- należy rozumieć Zespół Szkół Ekonomicznych
Oferent-należy rozumieć firmę kierującą ofertę do Zmawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są dwa interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 65 cali
wraz z dostarczeniem do siedziby zamawiającego oraz z montażem i instalacją, w ramach rządowego projektu
„Aktywna Tablica”.

IV. DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE I SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW
W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane miejsce (szkoła),
zainstalować i uruchomić urządzenia oraz przeszkolić użytkowników.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 8.12.2021 r.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę w formie pisemnej.
Oferta powinna zawierać:
- pełną specyfikację techniczną oferowanego sprzętu i akcesoriów zgodną z opisem zamówienia.
- dokładną kalkulację kosztów zakupu zamówionego sprzętu.
Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca w związku z wykonaniem
przedmiotu zamówienia z tytułu ceny należnej przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
i realizacji przedmiotu zamówienia.
W związku z powyższym, cena musi zawierać wszelkie składniki związane z wykonaniem zamówienia, takie jak:
koszty dostawy, (transportu), zainstalowanie programów,
Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie w walucie PLN netto z „0” podatkiem VAT
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia

Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie: par. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 19.07.2017r.
tj. zgodnie z którym: maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły z przeznaczeniem na zakup pomocy
dydaktycznych wynosi 14 000 zł oraz wkład własny organu prowadzącego Szkołę w wysokości ww. wsparcia wynosi
nie mniej niż 20% kwoty realizacji zadania objętego dofinansowaniem tj. 3500zł .

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zsewloclaek@poczta.onet.pl
lub też dostarczona osobiście na adres zamawiającego do dnia 24.11.2021 .Na zamkniętej kopercie należy umieścić
dopisek „Aktywna Tablica”.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 25.11.2017r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie
ogłoszony po godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy

