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Szkoła Podstawowa im. Druha Wacława Milke w Płocku  
09-402 Płock ul. 1 Maja 11  
Telefon : 24/2624015 
NIP 774-26-62-473 
www.sp6plock.pl 
  
  

Zapytanie ofertowe 
dotyczy  zakupu poleasingowych  zestawów komputerow ych 

 wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.  
 
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U.  
z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pó źn. zm.) zwracam si ę z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny 
na zakup i dostaw ę 20 sztuk  poleasingowych  zestawów komputerowych w raz z oprogramowaniem i 
akcesoriami. 

 
 
Zamawiaj ący: 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Pł ocku ul 1 Maja 11  
NIP: 774-26-62-473 
Tel. 24/2624015 
Fax 24/2624015 
www.sp6plock.pl . 
e-mail: sekretariat@sp6plock.pl 
  
Przedmiot zamówienia : 

1.   Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 20 szt uk poleasingowych zestawów 
komputerowych wraz z akcesoriami i oprogramowaniem,  transportem wykonawcy lub na jego koszt.  

2.  Zestawy komputerowe i akcesoria musza by ć sprawne i posiada ć aktualne dokumenty, 
dopuszczaj ące do obrotu na rynku polskim: CE  



3.  Szczegółowy opis parametrów u żytkowych przedmiotu zamówienia, okre śla Zał ącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego „Komputery-wymagania techniczn e”. 

  
Opis sposobu przygotowania oferty: 
Wykaz dokumentów, jakie musi dostarczy ć oferent: 

1.  Wypełniony formularz ofertowy stanowi ący zał ącznik nr 2  do niniejszego ogłoszenia. Oferta 
powinna by ć podpisana przez osob ę do tego uprawniona. 

2.  wypełniony zał ącznik nr 1  - Wymagania techniczne i podpisany przez osob ę uprawniona. 
3.  Aktualny odpis z wła ściwego rejestru albo za świadczenie o wpisie do ewidencji działalno ści 

gospodarczej. 
4.   Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, g dy Wykonawc ę reprezentuje pełnomocnik. 

Wymagana forma dokument - oryginał lub kopia po świadczona przez notariusza. 
 

Szkoła zastrzega sobie prawo do  skorzystania z zer owej stawki podatku VAT na podstawie art.83 
ust.1 pkt.26 ustawy o podatku i usług z dnia 11.03. 2004r. stosunku do zakupu zestawów 
komputerowych.  Warto ść oferty winna obejmowa ć wszelkie koszty jakie poniesie oferent przy 
realizacji zamówienia, w tym koszty dostawy przedmi otu zamówienia do siedziby Zamawiaj ącego. 
 
Miejsce i termin zło żenia oferty: 

1.  Oferta powinna by ć przesłana za po średnictwem poczty elektronicznej na adres  e-mail: 
sekretariat@sp6plock.pl , faxem na nr 24/262 40 15, poczt ą, kurierem lub te ż dostarczona 
osobi ście na adres Szkoła Podstawowa nr 6 im Druha Wacław a Milke ul. 1 Maja 11 09-402 Płock 
wraz z pełnym kompletem dokumentów.  

2.  Ocena ofert zostanie dokonana 15 stycznia 2013 roku  , a wyniki i wybór najkorzystniejszej 
oferty zostanie ogłoszony o godz. 12:00 w siedzibie  zamawiaj ącego oraz na stronie 
internetowej pod adresem www.sp6plock.pl . 

3.  Oferty zło żone po terminie nie b ędą rozpatrywane 
4.  Oferent mo że przed upływem terminu składania ofert zmieni ć lub wycofa ć swoj ą ofert ę. 
5.  Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.sp6plock.pl . 

 
Kryterium oceny ofert:  najni ższa cena. 
 
Termin wykonania zamówienia: 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 4 luty 2013 roku. 



 
Osoba upowa żniona do kontaktu ze strony Zamawiaj ącego:  
Danuta Brudnicka 
Tel. 24/2624015 
e-mail: sekretariat@sp6plock.pl 
 
Zał ączniki: 
Nr 1. „komputery wymagania techniczne” 
Nr 2. wzór formularza ofertowego 
 
 
 

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku 

 
Katarzyna Fabiszewska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

zał ącznik nr 1 
 do zapytania ofertowego „komputery-wymagania techn iczne”. 

Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku 
 
L.P. Element Model 

 
Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
wymagań i 
konfiguracji 
(spełnia/nie 
spełnia 

Parametry techniczne oferowanego 
sprz ętu (poda ć proponowane 
rozwi ązania) 

1.  Procesor 
 

INTEL CORE z DUO, AMD AtHLON 64x2 
Dual Core 

  

2.  Pamięć RAM 
 

3 GB – zalecane 4 GB   

3.  Karta graficzna 
 

Zintegrowana lub PCI-EX   

4.  Dysk twardy 
 

160 GB   

5.  Obudowa 
 

Dowolna – zalecana Tower   

6.  Zasilacz 
 

ATX – ok. 400 W   

7.  Nagrywarka 
 

DVD   

8.  Monitor 
 

LCD 19”   

9.  Klawiatura 
 

USB Qwerty - standardowa   

10.  Myszka 
 

USB Optyczna +scrol   

11.  Czytnik kart 
 

Tak - opcja   

12.  System operacyjny 
 

Windows 7 lub Windows 8   

13.  Oprogramowanie 
 

OFFICE 2007-2012 - opcja   

14.  Gwarancja 12 m-c   

 
 
 
Data……………         piecz ątka i podpis uprawnionych osób do reprezentowania o ferenta 



 
Zał ącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

- zakupu zestawów komputerowych 
 dla  Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku 

 
 
Zamawiaj ący: 
 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Pł ocku 

Nazwa Wykonawcy: 
 
 

 

Siedziba Wykonawcy: 
 
 

 

Województwo: 
 
 

 

Nr telefonu, faksu, adres e-
mailowy: 
 

 

Bank i numer konta Wykonawcy: 
 
 

 

Regon, NIP: 
 

 

Warunki gwarancja na 
prawidłowe działanie 
przedmiotu zamówienia 

 

Osoba upowa żniona do 
podpisania umowy (zgodnie z 
KRS): 

 

 



Oferujemy realizacj ę zamówienia publicznego udzielonego w trybie zapyta nia ofertowego, którego 
przedmiotem jest dostawa 20 szt. zestawów komputero wych poleasingowych z oprogramowaniem i 
akcesoriami dla Szkoły Podstawowej im. Druha Wacław a Milke w Płocku 
 C ena ogółem:  
      
netto …………………………………. zł, podatek VAT / zwolnienie z  podatku „0” ………………… zł 
 
brutto ………………………………. zł. 
 
 
Jednocze śnie o świadczamy, że: 

1.  Zapoznali śmy si ę z tre ści ą zapytania ofertowego i przyjmujemy j ą bez zastrze żeń. 
2.  Termin płatno ści 14 dni od dnia dostarczenia towaru do siedziby z amawiaj ącego. 

 
 
 
 
 
 

Data                  podpis i piecz ątki osób uprawnionych do reprezentowania oferenta. 


