U O K U M OGGLN(JKSZTAŁCĄOJi
im. Bolesława
Prusa

Dyrektor Liceum Ogólnokształcące
Im. B. Prusa w Skierniewicach
ul. Sienkiewicza 10
96-100 Skierniewice
tel/fax. + 48 46 833-31-89
a.slojewska@loprus.pl

ul. Henryka Sienkiewicza 10
96-100 Skierniewice
NIP: 836-183-15-77, REGON: 000228906
tel./fax (46) 833-31-89 - sekretariat

(46) 833-28-70 - księgowość

Zapytanie ofertowe nr 2/2020
(na dostawę pomocy dydaktycznych - wyposażenia audiowizualnego dla potrzeb realizacji
rządowego programu „Aktywna Tablica")
I. ZAMAWIAJĄCY
Dyrektor Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach
ul. Sienkiewicza 10; 96-100 Skierniewice
NIP: 836-183-15-77

li. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Dostawa i montaż wyposażenia audiowizualnego
2. Zakres zamówienia: specyfikacja warunków zamówienia znajduje się w załączniku nr 1
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
4. Warunki przedmiotu umowy:
a.

Posiadać deklarację CE,

b.

Posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta;

c.

Być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od
obciążeń prawami osób trzecich;

d.

Posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, które są
sporządzone w języku polskim;

e.

Posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż dwa lata.

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
a także dysponują zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia;
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Do 30.12.2020r.
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V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
-

opatrzona pieczątką firmową,

-

posiadać datę sporządzenia,

-

zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

-

podpisana czytelnie przez oferenta,

-

zawierać proponowaną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty przedmiotu zamówienia,

-

mile widziane referencje lub opisane dotychczasowe doświadczenie.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

Oferta

powinna

być

przesłana

za

pośrednictwem:

a.slojewska@loprus.pl, faksem na nr: 046 833-31-89,

poczty

elektronicznej

na

adres:

poczty, kuriera lub też dostarczona

osobiście na adres: ul. Henryka Sienkiewicza 10; 96-100 Skierniewice do dnia 17.12.2020r.
2.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18.12.2020r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony o godzinie 13:00 na stronie www.loprus.pl

3.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.

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

VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1.

Cena 100%

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów na stronie www.loprus.pl

IX. DODATKOWE INFORMACJE
1.

Dodatkowych informacji udziela Aneta Słojewska pod numerem telefonu 46 8333189 oraz
adresem email: a.slojewska@loprus.pl

2.

Informację z zakresu Ochrony Danych Osobowych zawiera załącznik nr 2.

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława Prusa
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dr Ann,

2

