
Znak sprawy: SP7.344.1.2018 

Oświęcim, dnia 26.03.2018 r. 

Zaproszenie do składania oferty cenowej 

Podstawa prawna: 

 do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r. zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro. 

 zamówienie opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 0% na podstawie załącznika nr 8 art. 

83 ust. 1 pkt.26 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. 2004r. NR 54 

poz. 535 ) 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu 

ul. Wyzwolenia 3 

32- 600 Oświęcim 

tel./33-843-25-63 

2. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej SP7"-  

CPV 30200000-1 - Urządzenia komputerowe, 30237200-1 - Akcesoria komputerowe. 

3. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 2 obejmuje dostawę i serwis gwarancyjny sprzętu 

komputerowego i akcesoriów o parametrach i możliwościach opisanych zgodnie z zał. nr 2 „Formularz 

cenowy" do niniejszego zaproszenia oraz wykonanie innych prac niezbędnych do prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, na etapie składania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość wprowadzenia niewielkich zmian ilościowych w stosunku do wykazanych w „Formularzu 

cenowym". Maksymalna wartość umowy oraz ilości dla poszczególnych pozycji „Formularza cenowego" 

zostaną ustalone w dniu podpisania umowy. 
 

5. Rękojmia i gwarancja 
 

1) Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia rękojmi na warunkach i zasadach określonych przepisami 

Kodeksu cywilnego. 

2) Dostarczony sprzęt powinien być wykonany zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej i posiadać 

certyfikat CE. 

3) Cały przedmiot zamówienia winien być objęty gwarancją producenta. Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu gwarancji jakości na okres co najmniej 24 miesiące. Oryginalny dokument gwarancyjny 

winien być dołączony do przedmiotu zamówienia. 

4) Okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu  

odbioru. 

5 )  Gwarancja będzie świadczona w siedzibie Zamawiającego, w czasie nie dłuższym niż 14 dni.  

W wypadku naprawy dłuższej niż 7 dni na życzenie Zamawiającego Wykonawca zapewni sprzęt 

zastępczy o zbliżonych parametrach. Czas reakcji serwisu 24h. Zgłoszenie awarii następować będzie na 

piśmie za pomocą faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

6) Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego i transportu przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji 

pokrywa Wykonawca. 

7 )  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad  

(o parametrach zgodnych lub lepszych) w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowe. 

6. Termin realizacji zamówienia: do 23.04.2018 r. 



7. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Wyzwolenia 3, 32-600 

Oświęcim. 

2) O terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego najpóźniej na 2 dni przed 

terminem dostawy. 

3) Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy własnym środkiem transportu, na własny 

koszt i ryzyko. Za szkody powstałe w czasie transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

4) Po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, Wykonawca może 

wystawić fakturę. 

5) Termin płatności ustala się do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

 

8. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych z następujących tytułów: 
 

1) za zwłokę w wykonaniu przez Wykonawcę dostawy, o której mowa w ust. 3 w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia 

umownego wskazanego w umowie za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wskazanego od daty wyznaczonej 

przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego wskazanego w umowie, 

4) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 

wskazanego w umowie. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

6) W przypadku, gdy wysokość kary umownej przewyższa kwotę wynikającą z faktury Zamawiający wystawi 

notę obciążeniową, której wysokość Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni wpłacić na rachunek 

Zamawiającego. 

7) Zamawiający zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w sytuacji 

wyrządzenia mu szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych 

8) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zamówienia. 

9) Wykonawca nie może przenieść wierzytelności i długów wynikających z zawartej umowy na osoby trzecie 

bez zgody Zamawiającego. 

10) W sprawach związanych z wykonaniem umowy, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy 

dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

11) W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy K. c. 

12) Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. 

13) W umowie zawarte zostaną ponadto wszelkie postanowienia, o których mowa w ust. od 2 - 7 niniejszego 

Zaproszenia. 

 

9. Opis warunków udziału w postępowaniu. 

Wykonawca winien złożyć: 

1)  Formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 

Cena ofertowa winna obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia oraz wszystkie prace 

konieczne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym 

zaproszeniu (w tym transport, wniesienie itd.), z uwzględnieniem okresu serwisowania 

w okresie gwarancji. Pod pojęciem ceny ofertowej brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach, tj.: ...wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający 

jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za usługę. W tak rozumianej cenie uwzględnia się podatek od 

towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeśli na podstawie odrębnych przepisów usługa podlega 

obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 



 

2) Formularz cenowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. 

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

4) Pełnomocnictwo do podpisania umowy dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy lub reprezentującej 

Wykonawcę, jeżeli umocowanie do podpisania oferty nie wynika z innego złożonego wraz z ofertą dokumentu 

- w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 
 

10. Kryteria oceny oferty cenowej. 

 

5) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych w niniejszym zaproszeniu,  

z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. Kryteria: cena ofertowa 

brutto - 100%. 

11. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia formularza ofertowego. 

12. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej. 

 

Ofertę cenową można złożyć w formie pisemnej, osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie opatrzonej 

tytułem postępowania, najpóźniej do dnia 10.04.2018 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 7, ul. Wyzwolenia 3, 

pokój „sekretariat”: 

Dla oceny zachowania terminu składania ofert Zamawiający bierze pod uwagę datę i godzinę wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie datę jej wysłania. 

13. Pytania dotyczące postępowania można przesyłać w formie elektronicznej na adres 

mailowy: sp7sekretariat@eduoswiecim.pl 

 

14.Informację o wyborze oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej: http://sp7oswiecim.edu.pl oraz 

powiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

 

15. Załączniki: 

 

Nr 1 Formularz ofertowy 

Nr 2 Formularz cenowy 

 

 

mailto:sp7sekretariat@eduoswiecim.pl
http://sp7oswiecim.edu.pl/

