
Baćkowice, 08.04.2020 r.

Zapytanie Cenowe

1. Urząd Gminy w Baćkowicach zaprasza do złożenia ofert na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu „Zdalna 
Szkoła”

Zamawiający:  Gmina Baćkowice
Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na:
http://bip.backowice-gmina.pl/

2. Przedmiotem zamówienia są: Laptop – 24 szt.
Specyfikacja przedmiotu zamówienia w załączniku Nr 1.
Zamawiający nie przyjmuje możliwości zaliczkowania na poczet realizacji zamówienia. Formularz cenowy 
stanowi odzwierciedlenie wszelkich kosztów związanych z zamówieniem. Zamawiający nie dopuszcza 
ponoszenia dodatkowych kosztów na etapie realizacji zamówienia. W opisie produktu zostały zawarte 
informacje jakimi ma się kierować Wykonawca podczas przygotowywania oferty. Wykonawca może dobrać 
przedmioty zgodne z opisem, lub inne spełniające funkcje jakie Zamawiający zawarł w opisie przedmiotów.

3. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od podpisania umowy
4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:

 Nazwę wykonawcy
 Adres wykonawcy
 NIP wykonawcy
 Regon wykonawcy

Cenę netto ……………………………….…. zł (słownie:…………………………………………………………………….. złotych)

Podatek VAT ………………………………….zł (słownie ……………………………………………………………………. złotych)

Cenę brutto …………………………………..zł (słownie …………………………………………………………………….. złotych) 

 Okres gwarancji

Kryteria sposobu oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich 
znaczeniem: 
Najniższa cena – 90% = 90 pkt 
Gwarancja - 10% = 10 pkt 

Cena – 90 pkt otrzyma Wykonawca oferujący najniższą cenę, 

Kryterium ceny: Cena min. Oferty/ Cena oferty badanej x 90% x 100pkt 

Kryterium okres gwarancji:

T – 24 miesiące – 2 pkt 
T - 36 miesięcy - 4 pkt 
T – 48 miesięcy – 6 pkt 
T – 60 miesięcy – 10 pkt 
W ofercie wykonawca poda cenę brutto zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją zlecenia (przygotowanie 
do transportu, rabaty, dojazd, montaż, okablowanie, itp.

http://bip.backowice-gmina.pl/


Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę składaną osobiście lub przesłaną pocztą
należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy zamieścić następującą informację: Sprzęt 
komputerowy w ramach projektu „Zdalna Szkoła”

5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń, 
Załącznik Nr 2, podpisany wzór umowy.

6. Wzór ofert stanowi Załącznik Nr 3
7. Oferty należy złożyć w terminie do: 17.04.2020 r. godz. 10.00, na adres Baćkowice 100, 27-552 Baćkowice – 

Kryta Pływalnia
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2020 r. godz. 10.10
9. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury
10. Osoba upoważniona do kontaktów: Roman Szczuchniak – Tel 15 86 81 656


