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GMINY BABOSZEWO Baboszewo, 2014.06.23 

RL.042.3.2013 

Dotyczy: projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" 

POIG.08.03.00-14-304113 realizowanego przez Gminę Baboszewo w ramach działania 8.3 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo 

informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka 2007 - 2013. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 


dotyczące zamówień poniżej 30 000 euro 


l. 	ubezpieczenie nowego sprzętu komputerowego od wszystkich ryzyk przez okres 

6 miesięcy. 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Gmina Baboszewo 


ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie 


tel. (23) 6611091, fax (23) 6611071 


e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 


www.gminababoszewo.pl 


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

a) ubezpieczenie nowego sprzętu komputerowego od wszystkich ryzyk przez okres 6 miesięcy. 

Sprzęt komputerowy jest własnością Gminy Baboszewo. Dostawca komputerów stacjonarnych 

z monitorem oraz komputerów przenośnych udzielił 66 miesięcznej gwarancji. Urządzenia 

zaopatrzone są w instalację antyprzepięciową (listwy). 
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Zakres ubezpieczenia winien obejmować co naj mniej następujące ryzyka i koszty: wszelkie szkody 

materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub 

zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej niezależnej od ubezpi eczającego przyczyny, 

a w szczególności spowodowane przez: 

- działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowani e, ni eo strożność, zaniedbanie, błędną 

obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, 

- kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, 


- działanie ognia (w tym również dymu i sadzy), 


- działanie wody - zalania wodą, 


- działanie wiatru, 


- zbyt wysokie/niskie napięcia/natężeni e w sieci instalacji elektrycznej, 


- pośred nie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, 


- koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony 


zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia 

pozostałości po szkodzie. 

2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 

Nazwa Ilość Rok produkcji Wartość bru tto 

Komputer stacjonarny CZR Business 148 2014 397 167,00 zł 
z monitorem LED Philips 21,5 " 
wraz z systemem operacyjnym, 
oprogramowaniem antywi rusowym 
i pakietem biurowym 

Komputer przenośny Lenovo B590 4 2014 10701 ,00 zł 
wraz z systemem operacyjnym, 
oprogramowaniem antywirusowym 
i pakietem biurowym 

Drukarka Brother HL-2135W 2 2014 l 230,00 zł 

Router TP-Link TL-WR841 N 2 2014 246,00 zł 

Likwidacja szkód: do wartości odtworzenia rozumianej jako wartości zastąpienia ubezpieczonego 

sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy, dostępny na rynku , możliwie jak najbardziej zbliżony 

parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu , 

demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należno śc i. Ubezpieczyciel 

w przypadku szkody polegającej na utracie lub całkowitym zniszczeniu (szkodzie całkowitej) 

jednostki centralnej komputera odpowiada również za koszt systemu operacyjnego, 

oprogramowania antywirusowego i pakietu biurowego. 



III. WARUNKI PŁATNOŚCI. 

l . 	 Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie płatne 

jednorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania polisy ubezpieczeniowej. 

2. 	 Do czasu wystawienia polisy ubezpieczeniowej Wykonawca potwierdza fakt udzielenia 

ochrony poprzez wystawienie dokumentu tymczasowego noty pokrycia 

ubezpieczeniowego. 

3. 	 Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres obowiązywania polisy. 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 


Usługa musi być świadczona od dnia 30.06.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. 


V. KRYTERIA OCENY OFERTY. 


Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będz ie zawierała naj niższą cenę brutto. 


VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY. 


l. 	 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na " Formularzu ofertowym" 

stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, podpisana przez osobę/y uprawnione do 

występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczęcią Wykonawcy. 

2. 	 W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

3. 	 Ofertę należy złożyć do 26 czenvca 2014 roku do godz. 12 00: 

osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Baboszewo (pok. nr 4) w zamkniętej kopercie 

z napisem "Oferta na ubezpieczenie sprzętu komputerowego" 

- w formie elektronicznej na adres e-mail: urzad@gminababoszewo.pl - oferty składane za 

pomocą poczty elektronicznej powinny mieć postać skanu "Formularza oferty" opatrzonego 

podpisem osoby upoważnionej i pieczątką Wykonawcy. 

4. 	 Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone. 

5. 	 Dodatkowycb informacji z ramienia Zamawiającego udziela Robert Krysiak - tel. (23) 

66 11 091 wew. 29, e-mail: rkrysiakCw.gminababoszewo.pl - w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Ogłoszenie o postępowaniu zamieszczono na: 

l. 	stronie internetowej: www.ugbaboszewo.bip.org.pl; www.gminababoszewo.pl w dniu 

23.06.2014 r.; 

2. 	 tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baboszewo w dniu 23.06.2014 r. 

~,:!1~ki 
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(data) 

(pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

W związku z zapytaniem ofertowym RL.042.3.2013 z dnia 23 czerwca 2014 roku dotyczącym 

projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" POIG.08.03.00-14

304/13 realizowanego przez Gminę Baboszewo w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion" osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne 

zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 

2013 oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie: 

l. 	ubezpieczenia nowego sprzętu komputerowego od wszystkich ryzyk przez okres 

6 miesięcy. 

Cena za całość zamówienia: 

kwota netto: .................................... zł (słownie ................................................................................... . 


.............................................................................................................................................................. ) 


podatek VAT: .................................... zł (słownie ................................................................................. . 


...... ................................ ....................................... ......... ............................. ........................................... ) 


kwota brutto: .................................... zł (słownie ................................................................................. . 


.............................................................................................................................................................. ) 




l. 	 W podanej wyżej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zamówIenia. 

2. 	 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 

3. 	 Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, te lefon, e-mail): ...... ....... ... ......... ... ... ... ... .. ......... .. .. .... .. ... . . 


Podpis osoby/osó b upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 


