
 

                                                                           Jastrzębia, dnia 01.10.2015 r. 
 
 

………………………………………………….. 
 

…………………………………………………. 
                                                            ( nazwa i adres Wykonawcy) 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro 

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
                             Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na: 
 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I INSTALACJĄ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z 

OPROGRAMOWANIEM, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ 

GŁOŚNIKÓW I ZESTAWÓW DO WIDEOKOMUNIKACJI W INTERNECIE, W 

RAMACH PROJEKTU: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy 

Jastrzębia” 
(przedmiot zamówienia) 

Zamawiający: 

Gmina Jastrzębia 

Jastrzębia 110 

26-631 Jastrzębia 

NIP 796 297 26 60 

REGON 670223758 

tel/fax 48 384 05 05 

http://www.jastrzebia.pl 

e-mail: urzad@jastrzebia.pl  

zaprasza do złożenia oferty cenowej 

OPISA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, którego 

specyfikacja znajduje się w załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania, u beneficjentów 

projektu: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia”. 

Szczegółowe lokalizacje beneficjentów: znajdują się na terenie gminy Jastrzębia i zostaną 

udostępnione wykonawcy po podpisaniu umowy.  
 

Zamówienie jest dostawą /usługą/ robotą budowlaną * 

 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Termin realizacji zamówienia do 28.10.2015r. 

 
OKRES GWARANCJI:  

Gwarancja producenta danego urządzenia 

http://www.jastrzebia.pl/
mailto:urzad@jastrzebia.pl


KRYTERIUM OCENY OFERT: Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego 

zamówienia, podana w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę 

zawierającą najniższą cenę.  

Warunek konieczny oceny oferty: spełnienie co najmniej minimalnych parametrów technicznych 

sprzętu 

 Cena – 100%; 

Kryterium Cena będzie rozpatrywane na odstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 

(Cena oferowana), podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium 

zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:                         

    cena brutto oferty najtańszej 

Cena = ----------------------------------------------------- x 100 pkt. 

    cena brutto oferty ocenianej 

OPIS SPOSÓBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna składać się z: 

1. Wypełnionego i podpisanego „Formularza ofertowego” stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania, 

2. Formularz ofertowy powinien być podpisany przez osoby uprawnione do występowania w imieniu 

Wykonawcy i opatrzony pieczęcią, 

3. Oferta ma być napisana w języku polskim oraz czytelnie. 

4. Każdy Wykonawca może przedłożyć wyłącznie jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który przedłoży 

więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona, 

5. Wypełnione i podpisane załączniki nr 1 i nr 3 do oferty 

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę można złożyć w jeden z następujących sposobów: 

 przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Jastrzębia, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia 

(decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego) 

 dostarczyć osobiście do zamawiającego 

 przesłać na adres e-mail: projektyunijne@jastrzebia.pl (skan oferty podpisany przez 

osobę upoważniona oraz skan wymaganych dokumentów) 

2. Ofertę należy dostarczyć do dnia 08 października 2015 r. do godz. 10.00 (decyduje data i 

godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy opatrzyć dopiskiem: „Zakup wraz z 

dostawą i instalacją sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych 

oraz głośników i zestawów do wideokomunikacji w Internecie w ramach projektu „Likwidacja 

barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia”. Oferty złożone po terminie nie 

będą rozpatrywane. 

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

treści złożonych ofert. 

OSOBA DO KONTAKTÓW 

Odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących treści zapytania udziela Kierownik projektu pani 

Elżbieta Pietruszewska. Tel.: 603 842 841 

SPOSÓB ROZLICZEŃ 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w 

PLN. 

 

mailto:projektyunijne@jastrzebia.pl


 

 

DODATKOWE UWAGI 

 złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia, 

 przedmiotowe zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych 

przeznaczonych w budżecie Projektu. 

ZAŁĄCZNIKI 

 Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna 

 Załącznik nr 2 - Formularz oferty 

 Załącznik nr 3 - Oświadczenie 

 
 
 
 
 

…………………………………. 
(Podpis Kierownika Zamawiającego) 


