Rybik, 30 lipiec 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji
Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
– „Aktywna tablica”.

I. ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkół nr 3 w Rybniku
ul. Orzepowicka 15 a 44-217 Rybnik
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu TIK dla
potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna
tablica” zgodnie z następującą specyfikacją:
1. Rodzaj i liczba pomocy dydaktycznych
Lp.
1

Rodzaj pomocy dydaktycznej
Monitor interaktywny

Liczba
2

2. Wymagania funkcjonalno-techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych:
A. Monitor interaktywny LED, min. 65 cali posiadający gwarancję producenta min. 3 lata;
B. Rozdzielczość ultra HD 3840x2160 lub wyższa;
C. Montaż przez pracowników firmy dostarczającej sprzęt;
D. Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego z obsługi i użytkowania monitorów
3. Dostawa, montaż, uruchomienie:
W ramach dostawy urządzeń Wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane
miejsce (szkoła), zainstalować i uruchomić urządzenia według poniższych wytycznych:
Standardowy montaż, tj. w szczególności: standardowy uchwyt ścienny, prosty,
certyfikowany o nośność do 80 kg, doprowadzenie do urządzenia okablowania zasilającego
do 6 metrów od najbliższego źródła zasilania, okablowanie prowadzone w listwach
natynkowych (korytkach kablowych) w kolorze białym; ponadto instruktaż stanowiskowy z
obsługi i użytkowania monitorów (czas instruktażu: do 1h).

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
1. dostarczy przedmiot zamówienia w terminie;
2. rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
3. Wymagania wobec Wykonawcy:
1) sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie
z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym;
2) wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami
określonymi w zapytaniu ofertowym.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Oferent powinien przedstawić ofertę za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-mail.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty lub kuriera
– na adres: Zespół Szkół nr 3 w Rybniku ul. Orzepowicka 15 44-217 Rybnik
lub wysłana mailowo na adres: sekretariat@zs3.rybnik.pl
– do dnia 9 sierpnia 2019 do godz. 15:00.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
VI. TERMIN DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA
90 dni od dnia złożenia zamówienia.
VII. OCENA OFERTY
Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów opisanych w niniejszym
zapytaniu i dopuści do oceny tylko oferty spełniające te wymogi.
Zamawiający dokona oceny tylko ważnych ofert które spełniają wymagania na podstawie
kryteriów:
Parametry – 100%
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie.
IX. DODATKOWE INFORMACJE
Osoby do kontaktu: Dorota Wieczorek, adres e-mail dorota.wieczorek@zs3.rybnik.pl,
telefon 32 4227081

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy/złożenia
zamówienia.

