
 

                                                                                                         Końskie dn.  6.11.2020 r. 
                                                                                    

 
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 

 
W imieniu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich ul. Stanisława Staszica 
5, 26-200 Końskie zapraszam do złożenia oferty cenowej na:  
Doposażenie pracowni w sprzęt TIK 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest:  
Doposażenie pracowni w sprzęt TIK 
 
Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do zaproszenia do złożenia 
oferty cenowej. 

  
Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
30213100-6   - Komputery przenośne 
 
2. Termin realizacji zamówienia:  30 dni od daty podpisania umowy 
3. Warunki udziału w prowadzonym postępowaniu – zapytaniu cenowym oraz opis 

sposobu dokonywania oceny ich spełniania. 
Zamawiający nie określa szczegółowo w/w warunku 

4.  Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych 
do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za 
spełnienie danego kryterium oceny oferty: 

4.1. Zamawiający dokona oceny ofert  na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 
 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) 
1 Cena 100% 

 
4.2 Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 
4.3 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

Cena oferty najtańszej 
-------------------------------   x 100 = liczba punktów 
Cena oferty badanej 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
4.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką 
możliwość przewiduje. 
Zamawiający  nie dopuszcza możliwość  składania ofert częściowych 

6. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego zaproszenia. Oferta cenowa musi zawierać: 
1. cenę brutto  



 

2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, albo 
adres internetowy ogólnodostępnej, bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający 
będzie mógł pobrać odpis, 

7. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 16.11.2020 r. do godz. 11.00:  
w formie pisemnej w siedzibie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich                         
ul. Stanisława Staszica 5, 26-200 Końskie (sekretariat). Oferty można składać od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -15.00. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy lub przesłać na adres e-mail: zsp1kon@gmail.com. 
8. Rozpatrywane będą jedynie oferty, które: 

a) zostały złożone w terminie przewidzianym w pkt. 7  
b) odpowiadają przedmiotowi zamówienia określonemu w niniejszym zaproszeniu, 

9. Zamawiający zaprosi do współpracy Wykonawcę, którego oferta będzie najkorzystniejsza 
w oparciu o kryterium oceny ofert, o którym mowa w pkt 4 spośród tych ofert, które nie 
podlegają odrzuceniu w oparciu o pkt. 8. 

10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

11. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub 
doprecyzowania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na 
wybraną ofertę. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych warunków oferty, w 
tym ceny. 

13. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia 
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę następną w kolejności. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia bez podania 
przyczyny. 

15. Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 
14.00, pod nr telefonu 41 372 69 41 osoba do kontaktów Pani Beata Jakubowska - 
Dyrektor Szkoły.  

 
Przesłana przez Państwa oferta cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi 
zmianami) 
 
 
Załączniki: 
Nr 1 –  formularz oferty cenowej   
Nr  2 – wzór umowy 
Nr 3 - wzór klauzul informacyjnych w zakresie zawierania, wykonywania i rozliczania 
umów/zleceń procedowanych poza ustawą Prawo zamówień publicznych oraz szacowania 
wartości zamówienia publicznego 
Nr 4 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 


