
1 

I Liceum Ogólnokształcące  Radzyń Podlaski, 04.03.2014 

w Radzyniu Podlaskim 

ul. Partyzantów 8 

21-300 Radzyń Podlaski 

tel/fax. + 48 83 352 80 28 

info.lo.radzyn@pra.pl  

http://www.loradz.strefa.pl 

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 
( dotyczy zamówienia komputerów i oprogramowania do pracowni komputerowej ) 

I. ZAMAWIAJĄCY 

I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim 

ul. Partyzantów 8 

21-300 Radzyń Podlaski 

NIP: 5381026653, REGON: 000228795 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do 

szkolnej pracowni komputerowej, instalacja oraz integracja z istniejącą szkolną siecią 

komputerową. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji załączonej  

jako Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej dotyczącej tylko jednego 

z dwóch wariantów specyfikacji (komputery AIO lub standardowy desktop PC) 

z zachowaniem wszystkich jej założeń ogólnych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.06.2014 r. 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent powinien stworzyć ofertę uwzględniającą warianty opisane w specyfikacji lub 

zaproponować rozwiązania odbiegające od oferty z uzasadnieniem zaproponowanych 

odstępstw. 

2. Oferta powinna być: 

  opatrzona pieczątką firmową, 

  posiadać datę sporządzenia,  

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

  podpisana czytelnie przez wykonawcę.  

3. Oferent może załączyć informacje o zrealizowanych, podobnych zamówieniach oraz 

referencje zleceniodawców według wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 2 (wykaz 

dostaw). 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adresy: 

info.lo.radzyn@pra.pl oraz loradzyn@poczta.onet.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na  adres: zamawiającego do dnia 28.03.2014 r. wraz z załączoną kserokopią 

wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności 
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gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą 

złożenia oferty.  

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15.04.2014 r. Wyniki i wybór najkorzystniejszej 

oferty zostanie ogłoszony o godzinie 15:00 w siedzibie zamawiającego oraz na stronie 

internetowej pod adresem http://loradz.strefa.pl/zamowienia.html. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

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

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

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zamawiający może odwołać postępowanie ofertowe bez podania przyczyn. 

7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://loradz.strefa.pl/zamowienia.html 

VI. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Rozpoznanie cenowe o wartości szacunkowej poniżej 14 000,00€.  

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2013.907 z późn. zm.). 

VII. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1. Cena - 50% 

2. Zgodność oferty ze specyfikacją zamówienia 40% 

3. Ocena rzetelności oferenta na podstawie opinii zleceniodawców zrealizowanych 

projektów 10%. 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 

strony internetowej znajdującej się pod adresem http://loradz.strefa.pl/zamowienia.html 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Anna Tracz pod numerem telefonu 692 28 78 18 oraz 

adresem email: loradzyn@poczta.onet.pl 

X. ZAŁĄCZNIKI 

1. Specyfikacja zamówienia 

2. Wykaz dostaw 

 


