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Kolno, dn. 1.12.2020r. 

 

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE  

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY  

na  ,, Doposażenie i dostawę  wybranego sprzętu biurowego.”  

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na doposażenie i dostawę wybranego sprzętu biurowego. 

Tryb udzielenia zamówienia: na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) Postępowania o udzielenie zamówienia 

będzie prowadzone w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych 

efektów z danych nakładów. 

Przedmiot zamówienia: 

I. Doposażenie i dostawa wybranego sprzętu biurowego: 

 

1. Komputer – sztuk 1 

Szczegółowy opis przedmiot zamówienia (parametry techniczne) 

nie mniejsze niż: 

- procesor 6 rdzeni  

- Taktowanie procesora nominalne min. 2.9 GHz 

- pamięć RAM min 8 GB 

- dysk SSD min 512 GB 

- LAN, audio, CD/DVD RW, inne 

- mysz optyczna 

- klawiatura 

- system operacyjny Windows 10 Pro. 

- gwarancja 2 lata 

 

 

 

Oferent może zaproponować urządzenia o innym zestawieniu parametrów ale musza być one 

równoważne lub wyższe. 
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W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia oferty, 

która powinna zawierać: 

1) Formularz oferty cenowej dostarczenia sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania, w 

tym kwota netto i brutto dla każdej pozycji oraz łączna wartość brutto za wykonanie całości 

zamówienia. 

2) Oferent ma złożyć ofertę na pozycje wymienione w zaproszeniu.                                  

Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niekompletnych. 

3) W ofercie należy podać termin dostawy sprzętu oraz termin płatności. 

4) O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydowała: 

      - cena 

5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do oferentów o dodatkowe wyjaśnienia 

złożonych ofert. 

6) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

Termin wykonania zamówienia: do 24.12.2020r. 

 

II. Informacje dotyczące płatności: 

Zgodnie z zawarta umową. 

III. Kryteria wyboru oferty: CENA 

IV. Termin i miejsce składania ofert: 

Oferty prosimy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. 

W. Witosa 4, 18-500 Kolno  w terminie do dnia 7.12.2020r. do godziny 15.30. 

V. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej 

szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia : 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. W. Witosa 4, 18-500 Kolno, 

Kierownik - Joanna Kowalewska-Kuklińska- (86) 278-28-49 

 

UWAGA: Oferty, które nie będą złożone zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik  do niniejszego zaproszenia nie 

będą podlegały ocenie. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – formularz oferty cenowej. 
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Załącznik nr 1 

 

Formularz oferty cenowej 

sprzętu komputerowego/biurowego 

 

 

LP. 

 
NAZWA PRZEDMIOTU ILOŚĆ 

/sztuka/ 

OKRES 

GWARANCJI 

CENA JEDNOSTKOWA 

NETTO 

CENA 

JEDNOSTKOWA 

BRUTTO 

ŁĄCZNA 

WARTOŚĆ 

BRUTTO 

1.   

 

 

     

2.   

 

 

     

3.   

 

 

     

4.   

 

 

     

5.   

 

 

     

Ogółem :    


