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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

ZAPYTANIEOFERTOWENR 1/2012

dotyczy projektu" Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Lipnik"

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Lipnik
Lipnik 20
27-540 Lipnik
Tel: (15) 869 14 19
Faks (15) 869 17 54
www.lipnik.pl

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późno zm.) Gmina Lipnik zaprasza do
złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu audio i komputerowego wraz z oprogramowaniem
na rzecz realizacji projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w gminie
Lipnik realizowanego na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-
POKL.09.01.02-26-305110-00 z dnia 21.02.2011 r., w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1
"Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych" .

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu audio i komputerowego wraz
z oprogramowaniem na rzecz realizacji projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania
klas I - III w gminie Lipnik realizowanego na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie
projektu nr UDA-POKL.09.01.02-26-305110-00 z dnia 21.02.2011 r., w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.
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Łączna wartość zamówienia została oszacowana na kwotę poniżej 14 tysięcy euro,
w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późno zm.).

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

30213100-6 - komputery przenośne
30237220-7 - podkładki pod myszy
30237270-2 - torby na komputery przenośne
32342410-9 - sprzęt dźwiękowy
48000000-8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy
2. Zakończenie realizacji zamówienia: do dnia 12.03.2012 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

l. Wymagania odnośnie oferty oraz opis sposobu obliczania ceny:
1) Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani

wariantowych.
3) Oferta ma być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką na

formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2.

4) Oferta ma być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu
Wykonawcy i opatrzona pieczęcią firmową.

5) Oferta powinna wskazywać cenę brutto za sprzęt wymieniony w załączniku,
z wyodrębnieniem cen netto i podatku VAT, oraz zawierać określenie wartości
zamówienia netto i brutto.

6) Cena brutto winna uwzględniać podatek VAT według stawki obowiązującej na
dzień składania ofert.

7) Proponowana cena powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca przy realizacji zamówienia, w tym również koszty dostawy do
miejsca wskazanego przez Zamawiającego
UWAGA: towar ma być dostarczony w miejsce wskazane przez Zamawiającego
na teren szkoły, w której realizowany jest projekt. Sprzęt audio i komputerowy
wraz z oprogramowaniem należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Lipniku,
Lipnik 23, 27-540 Lipnik oraz Szkoły Podstawowej we Włostowie, Włostów 1,
27-545 Włostów.

8) Nie dopuszcza się cen wariantowych.
9) Cena będzie niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.

2. Sposób i termin zaplaty:

14 dni od daty wpływu faktury do Urzędu Gminy w Lipniku, przelewem na konto
Wykonawcy.
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V. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Przy wyborze Wykonawcy niniejszego zamówienia, Zamawiający kierował SIę będzie
kryterium ceny za jaką wykonane zostanie zamówienie (cena =100%).

VI. TERMIN I MIESCE ZLOŻENIA OFERTY:

1. Ofertę należy składać w terminie do 28.02.2012 do godz. 12.00.
Ofertę należy:
- składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Lipniku, pokój nr 20, I piętro,
Lipnik 20, 27 - 540 Lipnik godziny pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15- 15.15
lub
- przesłać pocztą/kurierem na adres: Urząd Gminy w Lipniku, Lipnik 20,27-540 Lipnik
Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz oznakowana napisem:
Oferta na doposażenie bazy dydaktycznej na potrzeby realizacji projektu pn.
"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Lipnik"
Nie otwierać przed 28.02.2012 r. godz. 12:00".

2. O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu do siedziby
Zamawiającego.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII.POZOST ALE INFORMACJE:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2012 r. o godzinie 12.15, pokój nr 34 Urzędu
Gminy w Lipniku, Lipnik 20, 27-540 Lipnik

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza Zamawiający
zawrze umowę, której wzór jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela inspektor ds. kadr
i oświaty w Urzędzie Gminy w Lipniku:
Małgorzata Pietrusińska, tel. 15869 14 10 w. 35 w godzinach od 7.15 do 15.15,
e-mail: Malgorzata.Pietrusinska@lipnik.pl
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Lipnik
www.lipnik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipnik www.lipnik.asi.pl
Załączniki:

l. Załącznik Nr l - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik Nr 2 - Wzór formularza ofertowego
3. Załącznik Nr 3 - Wzór umowy
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