
   
 

Rzepiennik Strzyżewski, 10.12.2018 

OŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI 
OGŁASZA PUBLICZNY NABÓR OFERT NA ZREALIZOWANIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO W POSTACI ZAKUP SPRZĘTU ICT WRAZ Z DOSTAWĄ  

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Placówka Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim wraz z Filią w Olszynach, 

33-163 Rzepiennik Biskupi 321, 

tel. 14 653 00 74 

pwd@rzepiennik.pl 

 

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji 

o możliwości składania ofert częściowych: 

a. przedmiot oraz wielkości lub zakres zamówienia (parametry minimalne): 

 

L

P Nazwa pozycji 

Il

o

ś

ć 

1 

Urządzanie wielofunkcyjne, atramentowe, atrament pobierany z zasobnika, kolor, 

szybkość druku minm. 8 str/min.(mono), minm. 4 str/min.(kolor),skaner do jpg, pdf, 

format minim. A4, rozdzielczość drukowania minim. 5500x1300dpi 1 

2 

Głośniki bezprzewodowe, pojemność akumulatora minim. mAh czas pracy minim. 8 

godz.obsługa bluetooth, mp 3, wymian max 50 cm 2 

3 Ekran elektryczny wymiar minim. 210x150 cm 1 

b. integralną cześć zamówienia stanowi dostarczenie ww. sprzętu do siedziby zamawiającego,  

c.  informacja o możliwości składania ofert częściowych: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

3. Termin wykonania zamówienia: 
grudzień 2018 r. 

 

4. Wymagania wobec wykonawcy: 
- dysponowanie uprawnieniami do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

- brak powiązań z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności 

na: 



 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli, 

- dysponowanie potencjałem organizacyjno – technicznym  oraz sytuacja ekonomiczna i 

finansowa gwarantująca wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

5. Opis sposobu złożenia oferty  

a. formularz oferty stanowi Załącznik 1, 

b. ofertę można złożyć: osobiście, pocztą tradycyjną, elektroniczną, lub też telefonicznie z 

wykorzystaniem danych teleadresowych zawartych w pkt. 1 

c. oferta powinna być złożona do dnia 18.12.2018 do godziny 23-59-59 

 

6. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: 
a. ocenie kryteriów podlegać będą wyłącznie oferty spełniające wymogi Zamawiającego, 

b. kryterium 1 to cena: 60% (60 pkt.), kryterium 2 to termin wykonania: 40% (40 pkt.) 

c. wygrywa oferta, która uzyskała największą liczbę punktów w ujęciu sumarycznym, 

obejmującym kryterium 1 i 2. 

d. sposób wyliczeń do kryterium 1 

 
        Cn 

C= ------------ x 100 x 60% 

        Co 

 

przy założeniu, że Cn  -oznacza cenę brutto najtańszej z ofert, Co - oznacza cenę brutto ocenianej oferty.  

 

e. sposób wyliczeń do kryterium 2 
  termin wykonania: grudzień 40 pkt. 

   inny termin wykonania: 0 pkt. 

 

7. Termin związania ofertą: 

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 

 
   
 



Załącznik 1 do  

OŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU  

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI 
OGŁASZA PUBLICZNY NABÓR OFERT NA ZREALIZOWANIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO W POSTACI ZAKUP SPRZĘTU WRAZ Z DOSTAWĄ  
 

Nawiązując do ww. ogłoszenia  
ja (imię i nazwisko) .............................................................................. w imieniu reprezentowanej  przeze mnie organizacji 

oświadczam, że organizacja: 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

 

oferuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia za: 

cenę brutto: ........................... zł 

słownie : .............................................................................................. ....................................................................................... 

 

1 cześć zamówienia 
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1 

Urządzanie wielofunkcyjne, atramentowe, atrament pobierany z zasobnika, kolor, szybkość druku minm. 8 

str/min.(mono), minm. 4 str/min.(kolor),skaner do jpg, pdf, format minim. A4, rozdzielczość drukowania minim. 

5500x1300dpi 1 

2 

Głośniki bezprzewodowe, pojemność akumulatora minim. mAh czas pracy minim. 8 godz.obsługa bluetooth, mp 3, 

wymian max 50 cm 2 

3 Ekran elektryczny wymiar minim. 210x150 cm 1 

 
termin wykowana (dostarczenia sprzętu):................................................................................................. ...................................... 

  

OŚWIADCZAMY, ŻE: 

1. przedmiot zamówienia zrealizujemy zgodnie ze wszystkimi informacjami zawartymi w ogłoszeniu; 

2. zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń; 

3. uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu; 

4. cena zawarta w ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i jest 

niezmienna w czasie trwania umowy; 

5. zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty i do przystąpienia do realizacji 

przedmiotu zamówienia; 

6. ponadto oświadczamy, że 

- dysponowanie uprawnieniami do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień, 

- brak powiązań z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli, 

- dysponowanie potencjałem organizacyjno – technicznym  oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa gwarantująca wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

 

................................................. 

data, podpis 


