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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości poniżej 30 000 euro 

(Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego. do żadnego określonego działania) 

 

Zakup i dostawa sprzętu TIK do ZSP Kraśnik Dolny, Szkoły Podstawowej  
w Kraśniku Dolnym 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

ZSP Kraśnik Dolny, Kraśnik Dolny 47 , 59-700 Bolesławiec  

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu TIK do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Szkoły 

Podstawowej w Kraśniku Dolnym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w 

załączniku do zapytania ofertowego. 

3. Wykonawca może zaoferować lepsze parametry sprzętu niż przedstawione  

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik do zapytania 

ofertowego).  

4. Termin realizacji zamówienia 

11 grudnia 2020 

5. Sposób przygotowania oferty 

Oferta powinna być: 
▪ opatrzona danymi firmy (nazwa, adres, nip, regon, numer telefonu), 
▪ posiadać datę sporządzenia, 
▪ do oferty Wykonawca musi załączyć do oferty wypełniony i podpisany Formularz 

Cenowy Wykonawcy wg. wzoru załącznika (należy wypełnić wszystkie pozycje  
w kolumnach IV i VI -Lp. od 1 do Lp. 7), 

▪ zawierać cenę, która stanowi sumę pozycji w kolumnie VI -od Lp. 1 do Lp. 7) –
„Ogółem” z Formularza Cenowego Wykonawcy- załącznika)  

▪ zawierać informację o warunkach gwarancji na produkty udzielaną przez oferenta, 
▪ zawierać krótką informację o doświadczeniu firmy w wykonywaniu zleceń podobnych  

do opisanych w niniejszym zapytaniu (wykaz przynajmniej 3-ech podobnych realizacji). 
6. Miejsce i termin złożenia ofert  

Oferta powinna być  przesłana w terminie do dnia 30 listopada  (do godziny 12.00),  
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: b.majecka@gminaboleslawiec.pl  
oraz spkrasnikdolny@wp.pl 



  
7. Osoba wskazana do kontaktu: 

Krystyna Myszkun  

tel. 75 713 67 94, 

 e-mail:  spkrasnikdolny@wp.pl 

Uwaga! 

 Niniejsze zaproszenie do składania ofert jest formą rozeznania rynku i stanowi pierwszy 

etap wyboru najkorzystniejszej oferty. Spośród złożonych ofert Zamawiający dokona 

wstępnej selekcji ofert na podstawie zaproponowanych cen - w liczbie trzech ofert. 

Jeżeli liczba złożonych ofert jest mniejsza niż trzy oferty to wówczas wszystkie złożone 

oferty zakwalifikują się do tego etapu. Należy zaznaczyć, że każdy Wykonawca może 

złożyć tylko jedną ofertę, w  innym przypadku taki Wykonawca zostanie wykluczony z 

postępowania i jego oferty nie będą brane pod uwagę (zostaną odrzucone). Tak 

wytypowane oferty zostaną następnie przeanalizowane pod względem spełnienia 

warunków określonych w powyższym opisie przedmiotu zamówienia, zapytaniu 

ofertowym i innych informacji pozyskanych, sprawdzonych i zweryfikowanych na 

podstawie innych źródeł (opinie innych zamawiających, informacje o Wykonawcy w 

mediach elektronicznych itp.). Zamawiający na tym etapie zastrzega sobie prawo 

zadawania dodatkowych pytań do poszczególnych Wykonawców, wytypowanych przez 

niego na etapie wstępnej selekcji. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę 

spośród wstępnie wytypowanych (jedna do trzech ofert z najniższą ceną), które 

według Zamawiającego dają gwarancję należytego wykonania przedmiotu zamówienia 

– biorąc pod uwagę aspekt wiarygodności, zdolności technicznej, doświadczenia itp. 

Zamawiający dopuszcza negocjacje oferty w celu doprecyzowania jej szczegółów, 

warunków realizacji, w tym ustalenia ostatecznej ceny dostawy, w szczególności gdy 

cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć 

na realizację zamówienia. O terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji wybrany 

oferent zostanie powiadomiony telefonicznie i e-mail. 

 W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub 

doprecyzowania złożonych informacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z 

zamówienia bez podania przyczyny. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi 

zobowiązania do zawarcia umowy. 

 

 
 
 

 


