Koło, dn. 20.11.2015 r.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Kolejowa 19
62-600 Koło
NIP 666-18-03-348

ZAPYTANIE O CENĘ
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

I. ZAMAWIAJĄCY:
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Kolejowa 19
62-600 Koło
NIP 666-18-03-348
tel. 63 21 78 002 lub 63 21 78 003, e-mail : biblioteka@kolo.pl
zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kod CPV 30200000-1
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
1. Specyfika głównych wymagań :
Komputer stacjonarny
Laptop
Oprogramowanie
Mysz komputerowa
Dysk twardy
Urządzenie do robienia backup

HP 600 SFF i-5-4590 W78P 500/4GB/DVDRW
(kod producenta: J0F01EA)
HP 450 G2 i5-5200U W78P 128/4G/DVRW/15,6
(kod producenta: K9K46EA)
OfficeStd 2016 SNGL OLP NL Acdmc
(Uwaga – brak otwartej licencji)
Logitech M235 (kod producenta : 910-002203)
WD Red,3.5”, 2TB, SATA/600, 64MB cache
QNAP 2-Bay TurboNAS, SATA 6G, 1,2G
Cortex-A9 dual-core, 512MB RAM, 2xGbE LAN

2 szt.
1 szt.
3 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 04.12.2015 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza
ofertowego,
b) załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą
złożenia oferty.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana do dnia 26.11.2015 r. za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
biblioteka@kolo.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło. Oferty dostarczone pocztą, kurierem lub osobiście
powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nazwa przedmiotu zamówienia” NIE OTWIERAĆ
PRZED.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.11.2015 r. , a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony o godzinie 13:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło oraz na
stronie internetowej pod adresem www.biblioteka-kolo.pl
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. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.biblioteka-kolo.pl
VI. OCENA OFERT
1.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie ceny.

2. ___________________________________________________________________ Na
załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
3. ___________________________________________________________________ Wartość
cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz
słownie.
4. ___________________________________________________________________ Cena
powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5. ___________________________________________________________________ Wszelkie
rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1.____________________________________________________________________ Wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
2.____________________________________________________________________ Osobą
uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w
jest Pani : Sławomira Królak, tel 63 21 78 003, e-mail : s.krolak@biblioteka-kolo.pl
3.____________________________________________________________________ Wykonaw
ca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfiki głównych wymagań zamówienia w
godzinach pracy tj. : 8.00-15.00.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.biblioteka-kolo.pl
IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w
przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
2. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo
zamówień publicznych.

