
Płock 4.02.2014.  
  
Szkoła Podstawowa nr 6 
im. Druha Wacława Milke w Płocku  
09-402 Płock ul. 1 Maja 11  
  

Zapytanie ofertowe 
 

dotyczy zakupu poleasingowych komputerów  
przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. 

 
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówieniach publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwracam się  z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny 
na zakup i dostawę  24 sztuk poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i 
akcesoriami.  
  
Zamawiający:  
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku ul 1 Maja 11  
NIP: 774-26-62-473  
Tel. 242 624 015  
Fax 242 624 015  
www.sp6plock.pl.  
e-mail: sekretariat@sp6plock.pl  
 
Przedmiot zamówienia : 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: 
a. 24 sztuk poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem. 
b. Szafy lub szafek do przechowywania 24 szt. laptopów z możliwością ich ładowania.  

2. Komputery i akcesoria muszą być  sprawne i posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do 
obrotu na rynku polskim; certyfikat CE  

3. Szczegółowy opis parametrów użytkowych przedmiotów zamówienia, określa Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego.  

  
Opis sposobu przygotowania oferty:  
Wykaz dokumentów, jakie musi dostarczyć oferent:  

1. Oferta zawierająca klauzulę o treści: „Oświadczamy że zapoznaliśmy się z treścią zapytania 
ofertowego i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń. Akceptujemy termin płatności 14 dni od dnia 
dostarczenia towaru do siedziby zamawiającego”. 

2. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Oferta 
powinna być podpisana przez osobę do tego uprawnioną. 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej.  

4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik. Wymagana forma dokument - oryginał lub kopia poświadczona przez 
notariusza.  

Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie oferent przy realizacji zamówienia,  
w tym koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.  
 
Miejsce i termin złożenia oferty:  
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: 

a. Poczty elektronicznej na adres e-mail:sekretariat@sp6plock.pl,  
b. Faxem na nr 242 624 015,  
c. Pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres Szkoła Podstawowa nr 6 im Druha 

Wacława Milke ul. 1 Maja 11 09-402 Płock. 
 
 
 
 
 



Rozstrzygnięcie zapytania 
Ocena ofert zostanie dokonana 30 kwietnia 2014. 
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godz. 12:30 w siedzibie zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza negocjacje z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Jeżeli 
wartość zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, którego cena ofertowa jest 
najniższa przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania.  

a. Oferty które nie zawierają pełnej, wymaganej dokumentacji nie będą rozpatrywane. 
b. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane  

 
Kryterium oceny ofert: 

 Cena  
 

 
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  
 
Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:  
Bogdan Siemiński 
Tel. 242 624 015  
e-mail: informatyk@sp6plock.pl  
  
Załączniki:  
Nr 1. Specyfikacja techniczna wymagana dla przedmiotu zamówienia.  
Nr 2. Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu.  
Nr 3 Projekt umowy dostawy 
  
  
  

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku 

Katarzyna Fabiszewska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 
Do zapytanie ofertowego 



dotyczącego zakupu poleasingowych  
komputerów przenośnych  

wraz z oprogramowaniem i akcesoriami 
w Szkole Podstawowej nr 6 w Płocku 

 
 

Specyfikacja techniczna dla przedmiotu zamówienia. 
 
Przedmiotem zapytania są: 
 

1. Komputery przenośne (laptopy) spełniające następujące minimalne 
warunki techniczne: 

Procesor Dwurdzeniowy procesor dowolnej firmy 
taktowany zegarem 1800MHz 

Pamięć RAM 2048 DDR II 
Karta graficzna Zintegrowana 128MB 
Dysk twardy HDD 80MB SATA 
Napęd optyczny Nagrywarka DVD – RW  
Ekran 14” WXGA  
Interfejsy 2 x USB 2.0 

1 x D-sub 
1 x RJ – 45 
1 x słuchawki 
1 x mikrofon 

Zasilacz Zewnętrzny dedykowany 
Karta sieciowa Zintegrowana WiFi IEEE 802.11 b/n 
System operacyjny Windows 7 32bit 
Okres gwarancji min. 12 miesięcy 
 

2. Szafa lub szafy do przechowywania komputerów z możliwością ich 
ładowania. 

Konstrukcja: Metalowa, z drzwiami zamykanymi zamkiem 
patentowym 

Pojemność: 24 laptopy 
Zasilanie: 230V 50Hz 
Moc wyjściowa: Pozwalająca na jednoczesne ładowanie 24 szt. 

Komputerów jednocześnie. 
Okres gwarancji min. 12 miesięcy 
 
 
 
  

Załącznik nr 2 
Do zapytanie ofertowego 



dotyczącego zakupu poleasingowych  
komputerów przenośnych  

wraz z oprogramowaniem i akcesoriami 
w Szkole Podstawowej nr 6 w Płocku 

 
 

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu 
 

do zapytanie ofertowego dotyczącego zakupu poleasingowych komputerów 
przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami 

w Szkole Podstawowej nr 6 w Płocku. 
 

 
Komputery przenośne: 
 
Marka  
Model  
Procesor  
Pamięć RAM  
Karta graficzna  
Dysk twardy  
Napęd optyczny  
Ekran  
Interfejsy  
Zasilacz  
Karta sieciowa  
System operacyjny  
Okres gwarancji  
 
 
 
Szafa lub szafy do przechowywania komputerów z możliwością ich ładowania: 
 
Marka:  
Model:  
Konstrukcja:  
Pojemność:  
Zasilanie:  
Moc wyjściowa:  
Ilość sztuk:  
Okres gwarancji  
 

 

……………. dnia…………………………                                                           ………………………………………………………………………… 
                                                                                                                            pieczęć i podpisy osób uprawnionych 

PROJEKT  U M O W Y    D O S T A W Y 
zawarta w dniu ………….. w Płocku 

  
pomiędzy 



  
Gminą Miasto Płock – Szkołą Podstawową nr 6  
im Druha Wacława Milke w Płocku  
ul. 1 Maja 11, 09-402 Płock, 
NIP: 744-26-62-473 
REGON: 000903512 
reprezentowaną przez Dyrektora szkoły Katarzynę Fabiszewską  
działającą na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Płocka  nr  497/2011 
z  9.09.2011r.,  
zwaną w dalszej części umowy Odbiorcą. 
 
a 
 
Firmą/Przedsiębiorstwem ........................................................................................................... 
z siedzibą w ................................................................................................................................. 
wpisaną/ym w dniu ..................... do rejestru handlowego, prowadzoną/ego 
przez Sąd Rejonowy w ...................................... Wydział ............................................................ 
Gospodarczy Rejestrowy .................................. Dział B .............................................................. 
z kapitałem zakładowym .............................. PLN 
wpisaną/ym w dniu ....................................... do rejestru ewidencji działalności 
gospodarczej ................................................. pod nr ........................................... 
NIP ...................................... REGON ............................... 
reprezentowaną/ym przez 
………………………………………………………………  
zwaną/ym dalej Dostawcą. 
 
 
Strony zawierają umowę na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm) oraz art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm). 
 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa poleasingowych laptopów i szafek o parametrach 

zgodnych, z załącznikiem nr 2 zapytania ofertowego  z dnia 04.02.2014r stanowiącego 
integralną część umowy. 

2. Wartość przedmiotu umowy: netto: ……PLN, (słownie: ……………..), brutto: ……….. PLN 
(słownie: ……………………). 

 
§ 2 

Dostawa sprzętu określonego w § 1 ust. 1 nastąpi do dnia  ……….. 2014r. 
 

§ 3 
1. Dostawca udziela Odbiorcy 12 – miesięcznej  gwarancji  na  zakupiony sprzęt  liczony od dnia 

dokonania dostawy sprzętu, 
2. Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnych napraw serwisowych sprzętu przez 

cały okres gwarancji.  
 

§ 4 
Dostawa zamówionego sprzętu  odbędzie się  transportem zorganizowanym przez Dostawcę oraz na 
koszt i ryzyko Dostawcy. 
 
 
 
 
 

§ 5 
1. Odbiorca zapłaci Dostawcy wynagrodzenie w kwocie wskazanej w § 1 ust. 2 umowy z tytułu 

realizacji całości przedmiotu umowy po dokonaniu dostawy sprzętu, na podstawie faktury VAT 
z   14  dniowym terminem płatności,. 



2. Płatność powyższej należności zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy 
Dostawcy wskazany przez niego na fakturze VAT. 

 
§ 6 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie 
ustawowych kar umownych. 
W razie naliczenia kary umownej Odbiorca jest uprawniony do dokonania potracenia z faktury w 
części odpowiadającej wysokości tej kary. 
 

§7 
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
  

§ 8 
Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie. W przypadku nie 
osiągnięcia porozumienia spór rozstrzygać będzie sad właściwy dla siedziby Odbiorcy. 
 

§ 9 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
 
ODBIORCA       DOSTAWCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


