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Warszawa, dnia 10.10.2016r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP)
Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 szt. zestawów interaktywnych w tym 3
stacjonarne oraz 3 szt. zestawów mobilnych na podstawie jezdnej (kod CPV: 3232000-6- urządzenia multimedialne,
30195000-2 – tablice, 38652100-1 projektory) zgodnie ze specyfikacją.:
a). 6 szt. tablic multimedialnych - zgodnie ze specyfikacją:
- powierzchnia tablicy: min. 77’’
- obsługa za pomocą palca bądź wskaźnika
- powierzchnia: suchościeralna (pozwalająca pisać markerem) magnetyczna, o wysokiej odporności na
uszkodzenia mechaniczne, matowa nie odbijająca światła projektora,
- funkcja multidotyku – dająca możliwość pracy min.2 uczniów,
- w zestawie pisaki oraz gąbka do ścierania pisma elektronicznego,
- gwarancja 5 lat,
- oprogramowanie intuicyjne w obsłudze, rozpoznające możliwość pisma w j. polskim,
- możliwość instalacji oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów/tabletów będących w dyspozycji szkoły oraz
osób wykorzystujących tablicę w swojej pracy,
- dodatkowe wyposażenie: głośniki o mocy min. 40W kompatybilne z oferowaną tablicą, montowane przy
tablicy,
b). 6 szt. projektorów krótkoogniskowych idealnie współpracujących z zaproponowanymi tablicami interaktywnymi
charakteryzujących się:
- wysoką jasnością min. 2700 ANSI lumenów,
- bardzo dobrą rozdzielczością min. (1024x768),
- wysoką żywotnością lamp – min. 6000h (ECO),
- wyposażony w głośnik o mocy min. 7 W,
- wyposażony w złącze HDMI,
- wyposażony w uchwyt do montażu,
- min. 3 letnią gwarancją na projektor oraz min. roczną na lampę
c) 3 szt. mobilnych stojaków z podstawą jezdną z płynną regulacją wysokości i wysięgnikiem do projektora,
3 szt. uchwytów ściennych z płynną regulacją wysokością i wysięgnikiem do projektora.
e) warunek konieczny w cenie zakupu sprzętu: dostawa, montaż urządzeń oraz szkolenie z obsługi i prezentacji
możliwości urządzenia.
2. Termin realizacji zamówienia: w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy
3. Warunki udziału w postępowaniu:
- Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
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- z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
polegające w szczególności na:
a)
b)
c)
d)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli,
- Wykonawca akceptuje płatność przelewem w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury.
4. Kryteria oceny ofert: cena,
5. Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert: cena – 100%
6. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest najtańsza i spełnia wszystkie wymogi zawarte w
zapytaniu ofertowym.
7. Termin składania ofert 1: 14.10.2016r.
8. Warunki zmiany umowy: umowa dot. realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może
zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z
wcześniejszymi ustaleniami
9. Inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w zapytaniu ofertowym wynika z właściwych wytycznych lub
innych wiążących dokumentów: ...............................................
Oferenci będący osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą, na etapie składania
ofert zobowiązani są do złożenia następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej – również w zakresie firmy, na potrzeby związane z zamówieniem publicznym, w ramach którego
składam swoją ofertę. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej
ceny za realizację zamówienia”
Oferenci będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi,
którym ustawa przyznaje zdolność prawną, na etapie składania ofert zobowiązani są do złożenia
następującego oświadczenia:
„Znany jest mi fakt, iż dane identyfikujące podmiotu, który reprezentuję, stanowią informację publiczną w rozumieniu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, które podlegają udostępnianiu w trybie
przedmiotowej ustawy. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej
ceny za realizację zamówienia”
Ofertę prosimy sporządzić na formularzu ofertowym zał. nr 1 i przesłać na adres:
Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, pl. Czerwca 1976 roku 1, 02-495 Warszawa, lub pocztą elektroniczną
na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj.: bderewonko@um.warszawa.pl

1

Termin wyznaczony na składanie ofert powinien być zgodny z właściwymi wytycznymi lub innymi wiążącymi dokumentami
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Wszelkich informacji dotyczących zapytania udziela Zespół Funduszy Europejskich Dzielnicy Ursus – osoba do
kontaktu: Beata Derewońko nr tel. 22 443 60 27

…………………………………
(podpis)

