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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020 

 
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w 
oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej wg Załącznika nr 2 
na zakup i dostawę sprzętów dla potrzeb realizacji projektu grantowego pod nazwą:  

„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” 

Dofinansowanego ze środków Instytutu Książki 
 
 
ZAMAWIAJĄCY  
Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu 

Podedwórze 96  

21-222 Podedwórze,  

tel. 83 379 50 30. e-mail; gbp@podedworze.pl  

 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup komputerów , oprogramowania i komputerowych 

urządzeń peryferyjnych w ramach programu „ Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

3. Urządzenia powinny być nowe i gotowe do pracy. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części, lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

 
II. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 
1. Cena powinna zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji 
zamówienia tj. koszt zakupu, dostawy i montażu sprzętu zakończony potwierdzeniem 
sprawności jego działania. 
2. wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do 
dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich 
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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę tj. dostarczenie sprzętu nie później niż  
do dnia 15.11.2020 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu, Podedwórze 96, 
21-222 Podedwórze  
 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Ofertę należy sporządzić w oparciu o dołączony do niniejszego zapytania ofertowego 
formularz specyfikacji przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 2). Oferta winna zawierać 
wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi.  

2. Oferta powinna;  

 

 

 nr telefonu, nr fax, e-mail,  

 

 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

1. Oferta powinna być złożona w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podedwórzu  w kopercie z 
dopiskiem  

„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” 

 
2. Oferta może być dostarczona w następujący sposób:  
  
a) przesłana pocztą elektroniczną na adres: gbp@podedworze.pl lub  
b) dostarczona osobiście lub  
c) przesłana za pośrednictwem poczty bądź kuriera.  
 
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

4. Zamawiający może podjąć decyzję w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia bez podawania przyczyny. 
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Termin składania ofert do dnia 4.11.2020 r. do godz. 1200. Decyduje data wpływu do 
Zamawiającego.  
 

VI. OCENA OFERT  

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium –  

Najniższa cena brutto – 80 % 

Parametry urządzenia – 20% 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta telefonicznie bądź 
na podany adres poczty elektronicznej.  

 
VII. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:  
 
Ewa Dąbrowska 
Telefon: 83 379 50 30 , 507 162 926 
E-mail: gbp@podedworze.pl 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja techniczna do zapytania 

2. Formularz oferty 
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