
Laskowa, dnia 25.09.2017 r. 

 

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Na realizację projekt pn: „Nasza Szkoła Twoją szansą” 
Postępowanie z uwagi na wartość szacunkowa poniżej 30.000,00 EURO jest prowadzone bez 

zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt 8 w oparciu o przepisy 
Kodeksu Cywilnego 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gminy Laskowa 
34-602 Laskowa 643 
NIP: 737-12-83-697    
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

         Przedmiotem zamówienia jest Wyposażenie pracowni matematycznej( środki trwałe) 
i pracowni komputerowej w narzędzia TIK. 

 
         Wizualizer - wizualizacja obrazu w 3D lub plansze w formacie A4. Obraz może być    
          odtwarzany na tablicy multimedialnej (2 szt.)  
 
 Wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenia do projekcji obrazu i emisji 

dźwięku - tablica interaktywna wielodotykowa ceramiczna. Przekątna obszaru 
roboczego – min. 77,9 cali, powierzchnia całkowita min. 169,2x128,4cm, format 4:3  

         (2 szt.)  
 
 Akcesoria do tablicy interaktywnej – głośniki do tablicy interaktywnej (2 zestawy)  
 
 Moduł bezprzewodowego połączenia tablicy z komputerem (2 szt.) 
 
 Projektor multimedialny, technologia DPL, jasność 3200 lumenów (2 szt.)  
 
 Laptop –komputer przenośny wraz z systemem operacyjnym (1 szt.), min wymagania: 

pamięć min. RAM 4GB, dysk twardy min.500GB HDD, przekątna ekranu min. 14 cali  
 
 Przenośny komputer wraz z systemem operacyjnym, min wymagania: pamięć min. 

RAM 4GB, dysk twardy min.500GB HDD, przekątna ekranu min. 14cali (17 szt.)  
  
         Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne, współdziałające z komputerem umożliwiające co 

najmniej drukowanie, skanowanie, kopiowanie. Drukowanie kopiowanie do formatu 
A3. Szybkość druku min.18 str./min. Maks. rozdzielczość wydruku min. 600x600 DPI. 
(1 szt.)  

  
 Zasilacz (1 szt.)  
  
         Serwer plików NAS - Urządzenie umożliwiające składowanie danych, minimum 2 

dyskowy (1 szt.)  
 
 Kontroler WLAN - Urządzenie zarządzające szkolną siecią bezprzewodową (1 szt.) 
 
 Tablety na zajęcia z informatyki dla uczniów (8 szt.) 



 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na zakupiony sprzęt. 
 
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 listopada 2017 r. 
 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
Oferta powinna: 
- być opatrzona pieczątką firmową, 
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
 
Do oferty należy dołączyć: dane techniczne oraz parametry oferowanego sprzętu. 
 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1.   Ofertę należy złożyć do dnia 10.10.2017 r. do godz.: 13:00 w Urzędzie Gminy 
Laskowa pok. nr 12 (sekretariat), faxem na nr tel.: 18 33-00-226. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
5. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty,  

w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym 
przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie 
bez podania przyczyny. 

7. Ze względu na wartość zamówienia, Wykonawcom nie przysługuje prawo do 
składania odwołań i protestów. 
 

VI. OCENA OFERT 

Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena.  
Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i powinna obejmować wynagrodzenie, transport, 
montaż.  

 
VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów zamieszczając 
stosowne ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Wykonawca, którego oferta 
zostanie wybrana, zostanie powiadomiony pisemnym lub telefonicznym 
zawiadomieniem, w którym Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 
 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji na temat zamówienia udziela Pani Elżbieta Sabik   
tel. 18 33 34 391, fax. 18 33 34 011 
E-mail szkoły: gimujanowice@szkola.wp.pl 

1.Formularz oferty wykonawcy 



O f e r t a     w y k o n a w c y 

 

Zamawiający: 

Gmina Laskowa 

Laskowa 643 

34-602 Laskowa  

tel. (018) 33-00-210 

OFERENT: 

 
 

Pieczęć firmowa 
 
 

 

 
 

Nazwa firmy 
 
 

 

 
 

Adres 
 
 

 

 
tel./ fax. 

 

 

e-mail  

 
NIP 

 

 

 
REGON 

 

 

 

„Wyposażenie pracowni matematycznej w środki trwałe i pracowni  
komputerowej w narzędzia TIK 



 
 

1. Oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia za kwotę: 

 

netto: …………………………………….. złotych 

podatek VAT ………  .% ……………….złotych 

brutto: ……………………… …………….złotych 

 

(słownie: ……………………………………………………………..…………………) 

Wizualizer – wizualizacja obrazu w 3 D 

                           netto: …………………………………….. złotych 

podatek VAT ………  .% ……………….złotych 

brutto: ……………………… …………….złotych 

 

(słownie: ……………………………………………………………..…………………) 

Wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenia do projekcji 

obrazu i emisji dźwięku -Tablica interaktywna wielodotykowa 

ceramiczna 

 

                          netto: …………………………………….. złotych 

podatek VAT ………  .% ……………….złotych 

brutto: ……………………… …………….złotych 

 

(słownie: ……………………………………………………………..…………………) 

 

Akcesoria do tablicy interaktywnej 

 

 

                          netto: …………………………………….. złotych 

podatek VAT ………  .% ……………….złotych 

brutto: ……………………… …………….złotych 

 

(słownie: ……………………………………………………………..…………………) 

 

 

 



Moduł bezprzewodowego połączenia tablicy z komputerem 

 

                          

                          netto: …………………………………….. złotych 

podatek VAT ………  .% ……………….złotych 

brutto: ……………………… …………….złotych 

 

(słownie: ……………………………………………………………..…………………) 

Projektor multimedialny, technologia DPL 

 

                          netto: …………………………………….. złotych 

podatek VAT ………  .% ……………….złotych 

brutto: ……………………… …………….złotych 

 

(słownie: ……………………………………………………………..…………………) 

Laptop-komputer przenośny wraz z systemem operacyjnym 
 

                          netto: …………………………………….. złotych 

podatek VAT ………  .% ……………….złotych 

brutto: ……………………… …………….złotych 

 

(słownie: ……………………………………………………………..…………………) 

Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne, współdziałające z komputerem 
umożliwiające co najmniej drukowanie, skanowanie, kopiowanie 
 
 
 

                          netto: …………………………………….. złotych 

podatek VAT ………  .% ……………….złotych 

brutto: ……………………… …………….złotych 

 

(słownie: ……………………………………………………………..…………………) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zasilacz 



 
 

                          netto: …………………………………….. złotych 

podatek VAT ………  .% ……………….złotych 

brutto: ……………………… …………….złotych 

 

(słownie: ……………………………………………………………..…………………) 

 
Serwer plików NAS 
 
 
 

                            netto: …………………………………….. złotych 

podatek VAT ………  .% ……………….złotych 

brutto: ……………………… …………….złotych 

 

(słownie: ……………………………………………………………..…………………) 

Kontroler WLAN 
 
 
 

                            netto: …………………………………….. złotych 

podatek VAT ………  .% ……………….złotych 

brutto: ……………………… …………….złotych 

 

(słownie: …………………………………………………………..…………………) 
 
Tablety na zajęcia z informatyki dla ucznia 
 
 

                            netto: …………………………………….. złotych 

podatek VAT ………  .% ……………….złotych 

brutto: ……………………… …………….złotych 

 

(słownie: …………………………………………………………….…………………) 
 
 
 
 

Laskowa, dnia ……………………                         .……………………………… 
                                                                       ( pieczęć i podpis   Wykonawcy) 


	Laskowa, dnia 25.09.2017 r.
	Gmina Laskowa

