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Radzyń Podlaski, 02.12.2021 r. 

 
 

 

Zapytanie ofertowe 

na dostawę sprzętu komputerowego z 0% stawką VAT . 

 

zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 1986) ustawy nie stosuje się. 

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
 

Nabywca: Powiat Radzyński, Plac Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski, NIP 538-16-08-326 

Odbiorca: I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim, ul. Partyzantów 8, 21-300 Radzyń 

Podlaski 

e-mail: ksiegowosc.lo@pra.pl 

tel. 83 352 80 28, fax 83 352 80 28 w.24 

strona internetowa: https://1loradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/ lub https://loradzyn.pl/ 

dni i godziny urzędowania: w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30  
 

II. TRYB WYBORU OFERTY 
 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania 

przyczyny. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby szkoły. 

2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. 

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania określa załącznik nr 1. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: dostawa w ciągu 7 dni od podpisania umowy. 

 

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

2. Oferta powinna: 

 być sporządzona na załączonym do zapytania formularzu ofertowym (załącznik nr 2);  

 być opatrzona pieczątką i podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu 

Wykonawcy; 

 zawierać datę sporządzenia; 

 zawierać numer kontaktowy oraz osobę upoważnioną do porozumiewania się Zamawiającego 

z Wykonawcą. 

3. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę 

(osoby) podpisujące ofertę. 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

 

1. Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie do dnia 14 grudnia 2021 r. do godz. 1100 

w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim ul. Partyzantów 8. Dopuszczalne 
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jest również składanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: księgowość.lo@pra.pl z 

dopiskiem: „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego”. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Otwarcie ofert odbędzie się 15 grudnia 2021 r. o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego (gabinet 

dyrektora). 

 

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu składania ofert. 

 
 

VIII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY I OCENA OFERT 
 

1. Zamawiający dokona oceny tylko ważnych ofert. 

2. O wyborze konkretnej oferty będzie decydowała cena.  

3. Wyboru oferty dokona komisja powołana przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami. 

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w formie pisemnej. 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego ofertę wybrano i podpisze umowę. 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 
 

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami w sprawach związanych z zamówieniem są: 

1. Jacek Karczmarz - w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia – tel. 83 352 80 28 

2. Elżbieta Bilska  – w sprawach proceduralnych – tel. 83 352 80 28 

 

X. ZAŁĄCZNIKI 
 

1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia. 

2. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy. 

3. Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

4. Załącznik nr 4 – projekt umowy. 

5. Załącznik nr 5 – oświadczenie organu prowadzącego dotyczące VAT 


