
Kołobrzeg 10.11.2020r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu zaprasza do 

przedstawienia oferty na zadanie „Dostawa sprzętu komputerowego”. 

Zamawiający: Gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, NIP 6711698541 

Odbiorca (płatnik, adres do korespondencji):  Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Jana Pawła II, ul. Arciszewskiego 20, 78-100 Kołobrzeg 

Przedmiot zapytania zestawy komputerowe: 

1. 3 szt. - Dell Vostro 5490,  System operacyjny Windows 10 PRO, Procesor: i5-10210U, Pamięć: 
8GB, Dysk: 256GB SSD, Ekran: 14,0'' FHD, Grafika: Intel® UHD 

2. 2 szt. Dell Vostro 3681 SFF, Procesor: i5-10400, Pamięć: 8GB, Dysk: 256GB SSD, Grafika: 
Intel® UHD 630, System: Windows 10 Pro ( klawiatura + mysz) 

 
Oferta powinna zawierać: 

 

1. Ceny netto i brutto w tabeli z rozbiciem na poszczególne punkty zapytania. 

2. Sprzęt winien być kompletny, gotowy do pracy. 

3. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, zawierać pełne wyposażenie, gwarancje, oprogramowanie, 

instrukcje w języku polskim konieczne do uruchomienia i pracy sprzętu bez ponoszenia dodatkowych 

opłat. Wymagane są instrukcje montażu poszczególnych elementów zamówienia. 

4. Oprogramowanie winno być zainstalowane i aktywowane lub niewymagające aktywacji. 

5. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w tabeli ceny brutto 

obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w 

celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Oferta winna zawierać oświadczenie wykonawcy, iż zobowiązuje się w wypadku stwierdzenia wady 

dostarczonego elementu wyposażenia do bezpłatnej wymiany na nowy wolny od wad. 

7. Oferta winna zawierać dokładne informacje na temat gwarancji poszczególnych elementów 

zamówienia. 

 

Płatność będzie następować na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 14 dni. 

Termin składania ofert: do dnia 17.11.2020 r. 

Ofertę można przesłać droga elektroniczną na adres: kierownik@sp5kg.pl 

Niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo. 

Rozeznanie cenowe nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Do rozeznania cenowego nie stosuje się 

ustawy Prawo zamówień. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn. Zamawiający zastrzega wybór wykonawcy całości lub części zamówienia. 

 


