
   
 

Rzepiennik Strzyżewski, 14.05.2018 

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): 

LP Pozycja Ilość Wymagania 

1 
Odtwarzacz muzyki 

bezprzewodowy  
1 wejście usb, dodatkowo zasilanie bateriami 

2 
Urządzenie wielofunkcyjne: 

drukarka kolorowa z kserem   
1 

tusz ze zasobnika, rozdzielczość drukowania 

minim. 5000*1200 dpi 

3 Keyboard  1 
podstawowy/średniozaawansowany, 

dynamiczne klawisze 

4 Projektor/Rzutnik 1 
rozdzielczość min. 800*600, żywotność lampy 

minm. 3500h, pilot 

5 Zegary ścienne 2 
tarcza wskazówkowa, zasilania bateryjne, 

kształt okrągły 

6 
Wzmacniacz sygnału (repeater 

wifi)   
2 Współpraca z każdym routerem wifi 

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: 
Czerwiec 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 

https://www.google.com/search?q=repeater+wifi&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjUpbGB7qfbAhWGDywKHbBOBDQQkeECCCQoAA&biw=1467&bih=702
https://www.google.com/search?q=repeater+wifi&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjUpbGB7qfbAhWGDywKHbBOBDQQkeECCCQoAA&biw=1467&bih=702
https://www.google.com/search?q=repeater+wifi&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjUpbGB7qfbAhWGDywKHbBOBDQQkeECCCQoAA&biw=1467&bih=702


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 22.05.2018 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: czerwiec 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 

LP Pozycja Ilość Wymagania 

1 Odtwarzacz muzyki bezprzewodowy 1 wejście usb, dodatkowo zasilanie bateriami 

2 
Urządzenie wielofunkcyjne: drukarka kolorowa z 

kserem 
1 

tusz ze zasobnika, rozdzielczość drukowania minim. 

5000*1200 dpi 

3 Keyboard 1 podstawowy/średniozaawansowany, dynamiczne klawisze 

4 Projektor/Rzutnik 1 
rozdzielczość min. 800*600, żywotność lampy minm. 3500h, 

pilot 

5 Zegary ścienne 2 tarcza wskazówkowa, zasilania bateryjne, kształt okrągły 

6 Wzmacniacz sygnału (repeater wifi) 2 Współpraca z każdym routerem wifi 

 
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 

https://www.google.com/search?q=repeater+wifi&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjUpbGB7qfbAhWGDywKHbBOBDQQkeECCCQoAA&biw=1467&bih=702

