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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych 

 

1. Przedmiot zamówienia (właściwe zakreślić):  

a) robota budowlana  

b) dostawa  

c) usługa  

2.Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz  

z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana 

Żeromskiego w Zakopanem.  

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych: 

1) 3 szt. komputerów DEL VOSTRO 3902MT [GBEARST1603_207_Ubu + FQC-08918] 

2) 3 szt. monitorów Philips 243V5LSB 

3) 1 szt. laptop HP 15-AY057NW 

4) 3 szt. czytników e-booków Amazon Kindle Paperwhite 3 

5) 3 szt.  czytników e-booków POCKETBOOK Touch Lux 3  

6) oprogramowania Microsoft Office Standard 2016 MOLP AE (wersja edukacyjna) -

licencja grupowa na 5 stanowisk 

7) 4 szt. oprogramowanie Windows 10 Home PL 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w warunkach zamówienia 

stanowiących załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.  

CPV 

30.21.33.00-8 komputer biurkowy 

30.23.13.00-0 monitory ekranowe 

48.00.00.00 -8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

3. Termin realizacji zamówienia: w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty podpisania 

umowy. 

4. Okres gwarancji: Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej:  

- 36 miesięcznej gwarancji na dostarczany sprzęt (określony w pkt. II, ppkt. 1-3 

warunków zamówienia) licząc od daty zakończenia dostawy. 

- 24 miesięcznej gwarancji na dostarczany sprzęt (określony w pkt. II, ppkt. 4-5 

warunków zamówienia) licząc od daty zakończenia dostawy. 

http://www.mediaexpert.pl/czytniki-e-bookow/czytnik-e-bookow-pocketbook-touch-lux-3-czerwony,id-730189


5. Warunki płatności: termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot dostawy 

ustala się do 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie 

przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem. 

6.Inne istotne warunki zamówienia: 

- kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej - cena brutto -100% 

7. Sposób przygotowania oferty: 

a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”. 

b) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

c) Na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu 

komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby MBP w Zakopanem" 

8.Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 września 2016r. do godz. 10:00 w formie: 

- pisemnej (osobiście, listownie) na adres: 

Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Stefana Żeromskiego 

ul. Łukaszówki 4a 

34-500 Zakopane 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2016r. o godz. 10:15 w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Zakopanem, ul. Łukaszówki 4a, 34-500 Zakopane. 

 

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi załącznikami znajduje się również na 

stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka.zakopane.eu w zakładce przetargi - 

zamówienia poniżej 30 tys. EURO. 

 

 

20.09.2016...………………………….. 

data i podpis pracownika merytorycznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


