
 

 
                                   Rybnik, 27.06.2018 r. 

ZSP5.M.811.2.2018 

 

Zapytanie ofertowe Nr ZSP5.M.811.2.2018 
 

Zakup i dostawa komputera  

na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku  

 
Dotyczy projektu pt. "Z matematyką na ty”.  Edukacja matematyczno-przyrodnicza  

fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych realizowanego na podstawie umowy 

o dofinansowanie nr: UDA - RPSL.11.01.04 - 24-02GH/17 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 (Europejski Fundusz 

Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 

11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla  

poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. 
 

I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

Miasto Rybnik - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku, 44-200 Rybnik, 

ul. dr. Mariana Różańskiego 14a 

Adres e –mail: sp5@um.rybnik.pl 

Telefon: 32 42 212 81 
 

II  RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:  

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą 

konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach  

Europej skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 

III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie dostawcy artykułów według zestawienia: 
 

1. komputer – 1 szt. 

a) fabrycznie nowe urządzenie 

b) typ procesora: Intel Core i5  

c) ilość pamięci RAM: min. 8 GB  

d) pojemność dysku twardego: min. 100GB 

e) system operacyjny: Windows 10 Professional 

f) karta graficzna: zintegrowana + zaproponowana kolejna 

g) karta dzwiekowa: zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio 

h) karta bezprzewodowa WiFi, Bluetooth, karta sieciowa 

i) napęd optyczny: DVD+ / -RW 

j) obudowa: typ Mini tower 

k) zasilanie: zasilacz zgodny z obudową o mocy minimalnej 180 W,  

l) wentylator: min. 12cm. 
 

IV WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DOSTAWY: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) realizacji dostawy w terminie do 14 dni od daty powiadomienia o wyborze dostawcy, 

b) dostarczenia towaru wraz z rozładunkiem i wniesieniem do wskazanego miejsca 

w siedzibie Zamawiającego, 



 

 
c) zabezpieczenia należycie towaru na czas przewozu i ponoszenia całkowitej 

odpowiedzialności za dostawę i jakość dostarczanego towaru, 

d) ponoszenia odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu towaru 

oraz ponoszenia wynikających z tego tytułu wszelkich skutków prawnych 

e) dostawa artykułów fabrycznie nowych, a w razie ich uszkodzenia np. podczas 

transportu, wymiana w terminie do 7 dni roboczych,  

f) wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia gwarancji w okresie min. 24 miesięcy 

oraz świadczenia usług serwisowych 

2. Wykonawca zapewnia że przedmiot zamówienia jest nowy, pełnowartościowy 

dopuszczony do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wolny od wad 

fizycznych i prawnych. 

 

Kod CPV 

     30213000-5 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max 14 dni od wyłonienia oferenta. 
 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien przygotować ofertę do niniejszego zapytania zgodną z opisem przedmiotu 

zamówienia. Ponadto oferta powinna zawierać: 

 

1. zawierać łączną cenę brutto za towar wraz z dostawą i wniesieniem, 

2. zostać opatrzona pieczątką firmową, 

3. posiadać datę sporządzenia,  

4. zostać podpisana czytelnie przez oferenta, 

5. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

6. nazwę, typ i opis urządzenia. 
 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

sp5@um.rybnik.pl, poczty, lub też dostarczona osobiście na adres: Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 5 w Rybniku ul. dr. Mariana Różańskiego 14a, 44-200 Rybnik do dnia 

04.07.2018 r.  z dopiskiem: „Z matematyką na Ty”. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: zsp5.bip.edukacja.rybnik.eu  
 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 1 - Cena 100% 
 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 05.07.2018 r. w siedzibie na 

tablicy ogłoszeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku oraz na stronie 

internetowej pod adresem zsp5.bip.edukacja.rybnik.eu. 
 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Anna Bujoczek pod numerem telefonu: 32 42 212 81 

oraz adresem email: sp5@um.rybnik.pl 


