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“Inwestujemy w Twoj ą przysz ło ść”

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
Bk.XII.042.3.1.2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego :
Nazw :
Gmina Byczyna

NIP :
751 175 01 02
Telefon :
77/ 413 41 50
Faks:
77/ 413 41 50 wew. 21

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej przez
Zamawiającego do kontaktu :
Łukasz Goliński
budownictwo3@byczyna.pl
77 413 41 50 wew34
Adres :
ul. Rynek 1
46 – 220 Byczyna
Adres internetowy :
www.bip.byczyna.pl
www.byczyna.pl

2. Podstawa regulująca zasady i tryb niniejszego zapytania :
 Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytań ofertowych w związku z wartością
zamówienia nie przekraczającego równowartości 30 000 euro (podstawa art. 4 pkt. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn.
zm.).
 Zarządzenie Nr Or I 0151/183/09 Burmistrza Byczyny z dnia 31.12.2009 r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu udzielania w Urzędzie Miejskim w Byczynie zamówień publicznych
na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto.
3. Przedmiot zamówienia :
a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu. Pod pojęciem fabrycznie
nowy Zamawiający rozumie produkty nowe, bez śladów użytkowania, w oryginalnych
opakowaniach producenta, instrukcją obsługi w języku polskim i okablowaniem niezbędnym
do jego uruchomienia. .
4. Opis zamówienia :
I.
Zamówienie obejmuję :
a) Dostawę n/w sprzętu elektronicznego przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego
tj. do Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna.
II.
Zestawienie sprzętu :
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1/ Projektor multimedialny – 1 szt.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Atrybut
Typ:
Typ matrycy :
Moc lampy:
Żywotność lampy – normalne użytkowanie:
Żywotność lampy – tryb ekonomiczny:
Współczynnik kontrastu:
Jasność :
Standardowy format obrazu:
Wejścia /Wyjścia min :

10.
11

Głośnik:
Inne:

12.

Gwarancja:

Wymagania minimalne
Projektor multimedialny.
DLP.
Minimum 190W.
Minimum 4500h.
Minimum 6300h.
13000:1.
Minimum 3000 ANSI lumen.
Minimum 4:3.
Wejście
HDMI
minimum
1
szt.,Wejście
kompozytowe minimum 1 szt., Wejście D-SUB 15
pin minimum 1 szt., Wyjście D-SUB 15 pin
minimum 1 szt.,Wejście liniowe audio minimum 1
szt.,Wyjście liniowe audio minimum 1 szt.,Złącze
USB minimum 1 szt.
Tak.
Pilot, torba, instrukcja obsługi w języku polskim,
kabel zasilający, karta gwarancja.
3-letnia gwarancja z naprawą w punkcie
serwisowym, z odbiorem i zwrotem do klienta.
Czas naprawy max. 3 dni robocze lub dostarczenie
sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach
technicznych.

2/ Ekran projekcyjny ręcznie rozwijany – 1 szt.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Atrybut
Typ:
Typ powierzchni projekcyjnej :
Współczynnik odbicia światła:
Format obrazu:
Składany trójnóg:
Uchwyt do przenoszenia i regulacji wysokości:
Metalowa obudowa ekranu:
Inne:

9.

Gwarancja:

Wymagania minimalne
Ekran projekcyjny ręcznie rozwijany.
DLP.
Minimum 1.0.
1:1.
Tak.
Tak.
Tak.
Torba, instrukcja obsługi w języku polskim, karta
gwarancja.
3-letnia gwarancja z naprawą w punkcie
serwisowym, z odbiorem i zwrotem do klienta.
Czas naprawy max. 3 dni robocze lub dostarczenie
sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach
technicznych.

3/ Komputer przenośny – 1 szt.
Lp.
1.

Atrybut
Typ:

2.

Zastosowanie:

3.

Wydajność komputera
- procesor:
Karta graficzna:
Ilość pamięci karty
graficznej
Przekątna ekranu:
Typ ekranu:

Wymagania minimalne
Komputer przenośny. W ofercie wymagane jest podanie modelu symbolu
oraz producenta.
Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji
finansowych, prawnych, rachunkowych, aplikacji graficznych, dostępu do
Internetu oraz poczty elektronicznej.
Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający
w teście PassMark CPU Mark wyniku min. 4000 punktów (wynik
zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)
Dedykowana.
Minimum 2048MB
Minimum 15,1”
LED, matowy
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Rozdzielczość:
Zainstalowana
ilość
pamięci RAM :
Pojemność HDD :
Karta dźwiękowa:
Napęd optyczny:
Czytnik kart pamięci:
Bateria:
Waga laptopa :
Port video:
Komunikacja:
Inne:
System operacyjny:

4.

Gwarancja:

“Inwestujemy w Twoj ą przysz ło ść”
Minimum 1920 X 1080.
8192MB DDR

Pojemność dysku minimum 500 GB,
Zintegrowana.
Nagrywarka DVD+/-RW, DualLayer – zintegrowana.
Zintegrowany.
Li-Ion, 6 sześciokomorowa.
Minimum 2kg.
VGA (15 pin D-Sub), Mini Display Port.
Bluetooth ,LAN 10/100/1000, WiFi 802.11 b/g/n – zintegrowane.
Mysz bezprzewodowa, torba, listwa antyprzepięciowa.
Do zainstalowanego oprogramowania należy dołączyć nośnik
umożliwiający przywrócenie systemu wraz z licencją, zainstalowany
system operacyjny niewymagający aktywacji i za pomocą telefonu, poczty
tradycyjnej spełniający warunki :
1.
Funkcja dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez
Internet oraz centralnie za pomocą dostarczonego systemu
aktualizacji zdalnej.
2.
Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego
przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny
bezpieczeństwa
muszą
być
dostarczane
bezpłatnie)
– wymaganie podanie strony serwera www.
3.
Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.
4.
Wbudowana zapora internetowa zapewniona w języku polskim.
5.
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń
peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB,
Plug&Play, Wi-Fi).
6.
Praca systemu w trybie graficznym.
7.
Funkcja zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
systemu.
8.
Wbudowany system w języku polskim.
9.
Warunki
licencji
systemu
operacyjnego
pozwalające
na
użyczenie
komputerów
wraz
z
zainstalowanym
oprogramowaniem osobom trzecim bez dodatkowych opłat.
W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy
zapewnić
odpowiednie
szkolenia
dla
użytkowników
i administratorów.
3-letnia gwarancja z naprawą w punkcie serwisowym, z odbiorem
i zwrotem do klienta. Czas naprawy max. 3 dni robocze lub dostarczenie
sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. W
przypadku awarii dysku, uszkodzony dysk twardy pozostanie w posiadaniu
Zamawiającego.

4/ Router bezprzewodowy – 1 szt.
Lp.
1.
2.

Atrybut
Typ:
Porty:

3.

Funkcje:

4.
5.

Filtrowanie:
Złącze anteny zewnętrznej:

6.
7.
8.
9.

Częstotliwość pracy:
Szyfrowanie / standardy bezpieczeństwa:
Zarządzanie:
Standardy:

Wymagania minimalne
Router bezprzewodowy.
1 x WAN 10/100/1000Mbps,
4 x LAN 10/100/1000Mbps, 2 x USB 2.0.
Firewall oparty na NAT, 4-portowy Switch,Port
forwarding (Virtual Server), Blokowanie Domen,Funkcja
DMZ, SPI Firewall, Blokowanie ataków DoS,QoS.
IP, MAC, URL, TCP/UDP.
3 zewnętrzne anteny, (w zestawie anteny o zysku 2dBi
dla 2,4GHz, 3dBi dla 5GHz).
2,4GHz i 5 GHz.
64/128/152-bitowe WEP, WPA, WPA2 (PSK, AES).
Przeglądarka WWW.
IEEE
802.3
10BaseT,
IEEE
802.3u
-
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10.

Inne:

12.

Gwarancja:
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100BaseTX,PPPoE, TCP/IP, NAT, UDP, DNS, DHCP
Client, DHCP Server, UPnP,DDNS, IPSec, L2TP.
Możliwość skonfigurowania portu USB dla świadczenia
usług drukowania z drukarki USB oraz udostępniania
plików z zewnętrznego dysku USB.
3-letnia gwarancja z naprawą w punkcie serwisowym,
z odbiorem i zwrotem do klienta. Czas naprawy max. 3
dni robocze lub dostarczenie sprzętu zastępczego o nie
gorszych parametrach technicznych.

5/ Klimatyzator przenośny - 1 szt.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Atrybut
Typ:
Moc:
Klasa energetyczna:
Automatyczne usuwanie skroplonej wody:
Osuszanie powietrza:
Programator czasowy:
Wyświetlacz LCD:
Filtr antybakteryjny:
Czynnik chłodniczy:
Inne:

11.

Gwarancja:

Wymagania minimalne
Klimatyzator przenośny.
Minimum 1000 W.
Minimum A.
Tak.
Tak.
Tak.
Tak.
Tak.
R410A.
Instrukcja obsługi, pilot, rura do odprowadzania
powietrza.
3-letnia gwarancja z naprawą w punkcie serwisowym,
z odbiorem i zwrotem do klienta. Czas naprawy max.
3 dni robocze lub dostarczenie sprzętu zastępczego o
nie gorszych parametrach technicznych.

6/ Komputer stacjonarny – 2 szt.
Lp.
1.

Atrybut
Typ:

2.

Zastosowanie:

3.

Wydajność
komputera
- procesor:
Płyta główna:

Karta graficzna:

Pamięć
operacyjna:
Parametry
pamięci
masowej :
Karta dźwiękowa:
Karta sieciowa:
Klawiatura:

Wymagania minimalne
Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu symbolu oraz
producenta.
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu
do Internetu oraz poczty elektronicznej.
Procesor wielordzeniowy dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych
zapewniający uzyskanie osiągów w teście PassMark CPU Mark wyniku min.
3000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na
stronie http://www.cpubenchmark.net)
Przystosowana do obsługi zaprojektowanego procesora oraz pamięci, chipset
dostosowany do oferowanego procesora i pamięci, wyposażona w min.
1 złącze PCI Express 16x, min. 1 złącze PCI Express 1x, ilość portów min. 6,
obsługa min. 8 GB pamięci RAM.
Typ złącza współpracująca z oferowaną płytą główną zestawu, zastosowanie
aplikacje biurowe, podstawowe aplikacje graficzne, wyjście DVI, wyjście D-Sub,
Chłodzenie radiatorem z wentylatorem
Minimum. 4 GB RAM, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę
Typ dysku HDD, pojemność dysku min. 250 GB, podłączenie typu SATA.

Zintegrowana.
Ethernet 10/100/1000, dopuszcza się możliwość stosowania karty
zintegrowanej z płytą główną.
Multimedialna, tryb podłączenia USB, komunikacja z komputerem, klawiatura
w układzie polski programisty, układ klawiszy standardowy wyposażona
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Mysz:
Napęd optyczny:

Czytnik
pamięci:
Obudowa:
Zasilacz:
Inne:
System
operacyjny:

4.

Gwarancja:

kart
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w klawiaturę numeryczną.
Optyczna, tryb podłączenia USB, komunikacja z komputerem zasięg min. 1,5m,
liczba przycisków min. 3, pokrętło rolka min. 1, rozdzielczość min. 1000 DPI.
DVD+/-RW/RAW, do urządzenia będzie dołączone oprogramowanie
pozwalające na nagrywanie obsługiwanych formatów płyt CD/DVD,
odtwarzanie dysków CD/DVD, typ podłączenia SATA.
Wbudowany.

Rodzaj obudowy dostosowany do zaprogramowanych komponentów,
min. 2 złącza USB na przednim panelu w tym min. 1 USB 3.0.
Dostosowany do zaprogramowanego zestawu – o sprawności, co najmniej 80
PLUS.
Listwa antyprzepięciowa, okablowanie.
Do zainstalowanego oprogramowania należy dołączyć nośnik umożliwiający
przywrócenie systemu wraz z licencją, zainstalowany system operacyjny
niewymagający aktywacji i za pomocą telefonu, poczty tradycyjnej spełniający
warunki :
a. Funkcja dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez
Internet oraz centralnie za pomocą dostarczonego systemu
aktualizacji zdalnej.
b. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego
przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny
bezpieczeństwa muszą być dostarczane bezpłatnie) – wymaganie
podanie strony serwera www.
c. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.
d. Wbudowana zapora internetowa zapewniona w języku polskim.
e. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń
peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB,
Plug&Play, Wi-Fi).
f. Praca systemu w trybie graficznym.
g. Funkcja zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
systemu.
h. Wbudowany system w języku polskim.
i.
Warunki licencji systemu operacyjnego pozwalające na użyczenie
komputerów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem osobom
trzecim bez dodatkowych opłat.
W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy
zapewnić odpowiednie szkolenia dla użytkowników i administratorów.
3-letnia gwarancja z naprawą w punkcie serwisowym, z odbiorem i zwrotem do
klienta. Czas naprawy max. 3 dni robocze lub dostarczenie sprzętu
zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. W przypadku awarii
dysku, uszkodzony dysk twardy pozostanie w posiadaniu Zamawiającego.

7/ Monitor komputerowy – 2 szt.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Atrybut
Typ:
Przekątna ekranu:
Rozdzielczość:
Czas reakcji matrycy:
Kontrast:
Ilość
wyświetlanych
kolorów :
Inne :

Wymagania minimalne
Monitor komputerowy z podświetlanym ekranem typu LED lub LCD.
Minimum 20”cali.
Rozdzielczość min. 1920x1080.
Minimum 5 [ms].
Minimum 1000 : 1.
Minimum 16 mln.
Wejście D-Sub (VGA), wbudowany głośnik, dokument potwierdzający
ze sprzęt jest produkowany zgodnie z normami EnergyStar (należy
dołączyć do oferty), okablowanie.

Projekt pn. „Byczy ński Inkubator Przedsi ębiorczo ści w Polanowicach” wspó łfinansowany przez Uni ę Europejsk ą ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2007 – 2013

8.

Gwarancja:

“Inwestujemy w Twoj ą przysz ło ść”
3-letnia gwarancja z naprawą w punkcie serwisowym, z odbiorem i
zwrotem do klienta. Czas naprawy max. 3 dni robocze lub
dostarczenie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach
technicznych.

8/ Aparat telefoniczny bezprzewodowy – 1 szt.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Atrybut
Typ:
Identyfikacja abonenta wywołującego:
Książka telefoniczna:
System głośnomówiący:
Możliwość montażu na ścianie:
Podświetlany wyświetlacz LCD :
Wyposażenie:
Gwarancja:

Wymagania minimalne
Aparat telefoniczny bezprzewodowy.
Tak.
Minimum 20 pozycji.
Tak.
Tak.
Tak.
2 słuchawki, okablowanie.
3-letnia gwarancja z naprawą w punkcie serwisowym, z
odbiorem i zwrotem do klienta. Czas naprawy max. 3
dni robocze lub dostarczenie sprzętu zastępczego o nie
gorszych parametrach technicznych.

9/ Niszczarka biurowa – 1 szt.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Atrybut
Typ:
Ilość niszczonych jednorazowo
kartek A4 :
Rodzaj cięcia:
Wbudowana funkcja cofania:
Niszczenie kart kredytowych:
Niszczenie zszywek, spinaczy:
Pojemność kosza na ścinki :
Kolor:
Gwarancja:

Wymagania minimalne
Niszczarka biurowa.
Minimum 5 (70g/m2).
Ścinki.
Tak.
Tak.
Tak.
Minimum 10L.
Czarny.
3-letnia gwarancja z naprawą w punkcie serwisowym, z
odbiorem i zwrotem do klienta. Czas naprawy max. 3
dni robocze lub dostarczenie sprzętu zastępczego o nie
gorszych parametrach technicznych.

7/ Faks laserowy – urządzenie wielofunkcyjne– 1 szt.
Lp. Atrybut
Wymagania minimalne
1.
2.
3.
4.

11.
12.

Typ:
Funkcje pracy:
Zintegrowany bezprzewodowy telefon
Funkcja przeglądu przychodzących
faksów w przeglądarce WWW:
Automatyczny podajnik dokumentów:
Pojemność kasety:
Skanowanie do PC w formatach:
Skanowanie na serwer FTP:
Transmisja z pamięci:
Zabezpieczenie przed otrzymywaniem
niechcianych faksów:
Poczta głosowa:
Wyposażenie:

13.

Gwarancja:

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Faks laserowy – urządzenie wielofunkcyjne.
Telefaks, skaner płaski kolorowy kopiarka.
Tak, słuchawka w komplecie.
Tak.
Tak.
Minimum 250 arkuszy.
PDF, JPEG, BMP, TIFF.
Tak.
Minimum 150 stron.
Tak.
Tak, minimum 20min rozmowy.
Słuchawka bezprzewodowa z bazą, bęben do faksu,
toner do drukarki, oprogramowanie, okablowanie.
3-letnia gwarancja z naprawą w punkcie serwisowym, z
odbiorem i zwrotem do klienta. Czas naprawy max. 3
dni robocze lub dostarczenie sprzętu zastępczego o nie
gorszych parametrach technicznych.
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U W A G A !!!
Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
towaru, należy rozumieć, jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub
standardach jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający dopuszcza
składanie ofert równoważnych, tzn. towaru o nie gorszych parametrach technicznych i standardach
jakościowych (towar równoważny). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 29 ust. 3 tejże ustawy). Wskazanie
producenta, nazwy firm i nazw własnych przedmiotu zamówienia służy jedynie określeniu parametrów
zamawianego asortymentu, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych urządzeń.

5. Informacja o sposobie porozumiewania się :
a) Zamawiający będzie porozumiewał się faksem na nr : 077/ 413 41 50 wew. 21, drogą
elektroniczną na adres: budownictwo3@byczyna.pl. Wykonawca poza faksem i drogą
elektroniczną może kontaktować się z Zamawiającym pisemnie, na adres: Urząd Miejski
w Byczynie, ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna.
b) Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00.
c) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
d) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści na stronie internetowej:
www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl.
e) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana modyfikacja zostanie zamieszczona
na stronie internetowej.
f) W przypadku, gdy modyfikacja treści SIWZ powodować będzie konieczność wprowadzenia
zmian oferty, zamawiający przedłuży termin składania ofert.
6. Opis sposobu przygotowania oferty :
I.
Wymagana podstawowe :
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Ofertę należy przygotować w ściśle wg wymagań określonych w niniejszym Szczegółowym
Opisie Przedmiotu Zamówienia. Oferta musi obejmować całość zamówienia i nie może
modyfikować zakresu przedmiotu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie
Przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego, nie dopuszcza się składania oferty
wariantowej.
c) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
d) Upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty lub przepisów prawa. Oznacza to że, jeżeli upoważnienie takie nie
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wynika wprost z dokumentów stwierdzających status prawny Wykonawcy lub przepisów praw,
to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem
kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
II.
Forma oferty :
a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym
są składane w formie oryginału, odpisu ,wypisu, wyciągu lub kopii z tłumaczeniem na język
polski.
b) Oferta może być złożona w formie przewidzianej w zaproszeniu do składania ofert.
III.
Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
a) Oświadczenie, że Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania
oferty i wykonania zamówienia. Zapoznał się z projektem umowy i go akceptuje bez uwag,
wg załącznika nr 3.
b) W przypadku niedołączenia do oferty wymaganych dokumentów bądź jednego z nich
oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
7. Sposób przegotowania oferty :
a) Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie.
b) Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i siedzibę
(adres) wykonawcy.
c) Koperta powinna być opisana w następujący sposób:
Nazwa (firma) Wykonawcy
Siedziba (adres) Wykonawcy
Gmina Byczyna
ul. Rynek 1
46 – 220 Byczyna
Zapytanie ofertowe Nr Bk.XII.042.3.1.2015
„Dostawa sprzętu elektronicznego do Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach
– Polanowice, 46 – 220 Byczyna”
Nie otwierać przed 15.05.2015 godz. 11:00

8. Miejsce oraz termin składa ofert :
a) Ofertę należy złożyć osobiście do dnia 15.05.2015r. do godziny 11:00 w Sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Byczynie ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna – nr pokoju 19, lub wysłać na adres:
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna.
b) O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego
w Byczynie ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna.

9. Opis sposobu obliczania ceny :
a) Wykonawca określa cenę oferty brutto za prawidłowe wykonane całości zamówienia zgodnie
z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.
b) Wykonawca podaje cenę oferty liczbowo i słownie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
c) Oferowana cena musi zawierać wszystko niezbędne koszty do zrealizowania zamówienia
wynikające wprost z dokumentacji przetargowej.
d) Cena oferty musi zawierać wszystkie elementy określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia i załącznikach.
e) Cena musi zawierać stosowny podatek VAT. Podatek od towarów i usług naliczany zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
f) Cena oferty musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przedmiotem
zamówienia.
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g) Ostateczną cenę oferty obejmującą całość przedmiotu zamówienia stanowi suma wartości
składników zamówienia wykazana w formularzu oferty określona jako Wartość ogółem/brutto/.
10. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej :
a)

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Cena oferty – 100 %
Przy ocenie kryterium ceny Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:
Cena minimalna
K = ---------------------------------------------- x 100 pkt.
Cena badana
K – liczba punktów przyznana ofercie badanej za spełnienie kryterium Wykonawcy zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 100 z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy, który zaoferował najniższą
cenę.

11. Termin wykonania zadania :
a) Przewidywany czas wykonania całości zamówienia – do 25 czerwca 2015 roku.
12. Unieważnienie postępowania :
I.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku gdy :
a) Nie złożono żadnej oferty.
b) Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
c) Wystąpiła okoliczność powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia
nie leży w interesie Zamawiającego.
d) Z innych przyczyn.

