ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 29 listopada 2017 roku
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824
Warszawa, tel. 22 56 89 100, fax 22 864 59 52, adres strony internetowej www.opsbielany.waw.pl.
e-mail: przetarg(a)opsbielanv.waw.pl
II. Postanowienia ogólne.
Niniejsze postępowanie, zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, jest prowadzone
w trybie oceny i porównania ofert, na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zamawiającego i nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy Pzp.
III. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 (siedmiu) sztuk zestawów komputerowych (komputer
wraz z klawiaturą i myszą, monitorem, oprogramowaniem systemowym oraz oprogramowaniem
biurowym).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
IV. Termin realizacji zamówienia.
Termin wykonania zamówienia przewidziany został na grudzień 2017 r.
V. Sposób przygotowania oferty i obliczenia ceny.
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 bądź w innej formie, jednak treść formularza oferty musi odpowiadać treści zawartej
w jego wzorze.
2. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym:
1) ceny ofertowej brutto (wraz z obowiązującą stawką podatku VAT) za realizację całości
zamówienia,
2) jednostkowej ceny brutto zestawu komputerowego (wraz z obowiązującą stawką podatku VAT).
3. Cenę ofertową brutto należy obliczyć mnożąc ilość zestawów komputerowych przez cenę brutto
jednego zestawu zgodnie ze sposobem zawartym w formularzu ofertowym. Jeżeli łączna cena
ofertowa brutto nie będzie odpowiadała iloczynowi ilości zestawów komputerowych oraz
jednostkowej cenie zestawu komputerowego brutto Zamawiający dokona poprawki omyłki
rachunkowej poprzez samodzielne obliczenie wyniku tego iloczynu.
4. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby zawierała wszystkie czynniki
cenotwórcze i obejmowała wszystkie koszty, jakie poniesione będą przy realizacji zamówienia.
5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę.
6. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
VI. Termin oraz sposób składania ofert.
Oferty prosimy kierować mailem na adres przetarg(5)opsbielanv.waw.pl do dnia 05.12.2017 r. do godz.
10:00.
VII. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VIII. Kryteria wyboru oferty.
1. Zamawiający przyjął, że jedynym kryterium, jakim
najkorzystniejszej oferty będzie cena (100%).

będzie kierował się podczas wyboru

2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
IX. Istotne postanowienia umowy.
Umowa zostanie zawarta na wzorze umowy przedstawionym przez Wykonawcę, po uprzednim
zaakceptowaniu treści przez Zamawiającego.
X. Postanowienia końcowe.
1. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę,
którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu podpisania umowy.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do przekazania przed
podpisaniem umowy następujących dokumentów:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEiDG;
2) dokument o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej Wykonawcy (NIP);
3) dokument o nadaniu numeru REGON Wykonawcy;
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

XI. ZAŁĄCZNIKI
1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2.
Wzór formularza ofertowego.
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Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 (siedmiu) sztuk zestawów komputerowych
(komputer wraz z klawiaturą i myszą, monitorem, oprogramowaniem systemowym oraz
oprogramowaniem biurowym.
Minimalne parametry, jakie musi spełnić oferowany zestaw komputerowy:
•

Komputer:
a)
Producent i seria komputera: Dell OptiPlex
b)
Typ obudowy: Smali Form Factor (SFF)
c)
Procesor: Intel Core i3-4160 3,6 GHz
d)
Pamięć RAM: 4 GB DDR3 1600 MHz
e)
Dysk twardy: SATA, 500 GB, 7200 rpm
f)
Licencja na system operacyjny: Windows 10 Professional w wersji polskiej
g)
Zainstalowany fabrycznie system operacyjny: Windows 7 Professional w
wersji polskiej
h)
Oprogramowanie biurowe: Microsoft Office 2013 Home & Business BOX w
wersji polskiej
• Monitor: Dell E2216H
a)
Przekątna ekranu: 21,5"
b)
Rozdzielczość 1920x1080 pikseli
c)
Jasność 250 cd/m2
d)
Kontrast: 1000:1
e)
Czas reakcji: 5 ms
f)
Kąty widzenia: 160° w pionie / 170° w poziomie
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia: 3 lata onsite.
Dostawa przedmiotu zamówienia w oryginalnych opakowaniach producenta w terminie 7
dni od dnia podpisania umowy.
Termin płatności: 21 dni od daty wystawienia faktury.

Załącznik nr 2
j

dnia__________ r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
ul. Przybyszewskiego 80/82
01-824 Warszawa

FORMULARZ OFERTY

1. Ja,
Imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy
Pełna nazwa
REGON
NIP
Adres
Telefon
E-mail:
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 7 (siedmiu) sztuk zestawów komputerowych
(komputer wraz z klawiatura i myszą, monitorem, oprogramowaniem systemowym oraz
oprogramowaniem biurowym oświadczam, że oferuję spełnienie przedmiotu zamówienia, zgodnie
z warunkami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia za cenę:
Cena brutto
jednego zestawu
komputerowego

Ilość zestawów
komputerowych

1

2

Cena ofertowa brutto
(1x2)
3
......................zł

............. zł

2.
3.
4.

7

słownie:....................................................................................................

Do oferty cenowej załączam specyfikację sprzętową zestawów komputerowych.
Zapoznałem się z warunkami umowy i nie wnoszę w stosunku do nich żadnych uwag.
Oświadczam, że jestem związany ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

