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ZAPROSZENIE DO ZtOZENIA OFERTY 
na dostawf;l sprzf;ltu TIK dla potrzeb realizacji RZqdowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczni6w i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno
komunikacyjnych - "Aktywna tablica". 

1. ZAMAWIAlJ\CY: 

Gmlna Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo 
NIP 567-179-04-40 

II. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: 

Zamawiajqey zwraea s i~ z prosbq 0 przedstawienie oferty eenowej na dostaw~ sprz~tu 11K dla potrzeb 
realizacJi Rzqdowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczni6w i nauczycieli 
w zakresie technologii informaeyjno-komunikaeyjnych - "Aklywna tablica" zgodnie z nast~pujqCq 

specyfikacjq: 

1. Rodzaj i lIose pomocy dydaktycznych 

LD. Rodzai DOmoCy dydaktvcznei !lose 
1 Monitor interaktvwny 65" 2 
2 Tablica interaktywna + projektor ultrakrotkoogniskowy + naglosnienie 4 

2. Wymagania funkcjonalno-techniczne do powyzszych pomocy dydaktycznych: 
Zalqcznik nr 2 do zapytania ofertowego 

3. Dostawa, montaz, uruchomienle i szkolenie uzytkownik6w 

W ramach dostawy urzqdzen wykonawc<l musi zapewnie transport urzqdzell we wskazane mlejsce 
(szkola), zainstalowae i uruchomie urzqdzenia oraz przeszkolie uzytkownikow wed lug ponizszyeh 
zagadnieri : 
• olementy monitora interaktywnego, 

• sposob uruchomienie monitora, 

• sposob wykonania kaliiJracji monitor", 

• zasady bezpiecznej pracy z monitorem, 

• wykonanie przez uiytkownika co najmniej : napisanie pisakiem elektronicznym nazwy szkoly, 

przeniesienie napisanego obiektu winny rejon tablicy, dodatn ie dowolnego obrazu z galerii, 

uruchomien ie prawego przycisku myszy. 

III. WARUNIn UDZIAtU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Ofert~ moie zloiyc Wykon~wcq, ktory : 
1. Wykona przedllliot zalllowienia w terminie. 
2. Rozliczy s i~ z Zamawiajqcym na podstawie faktury VAT. 



3. Jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanle zamowienia zgodnie 
z wymogami okreslonymi w zapytaniu ofertowym 

4. Posiada wiedz~ i doswiadczenie pozwalajqce na realizacj~ zamowienia zgodnie z wymogami 
okreslonymi w zapytaniu ofertowym. 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

• Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych. 
• Oferent powinien przedstawie ofert~ na forl11ularzu zalqczonYI11 do niniejszego zapytania w formie 

oryginalu (zalqcznik nr 1 Formularz ofertowy) lub skanu. 
• Oferta powinna bye sporzqdzona w j~zyku polskim oraz podpisana przez osob~jy uprawnione do 

wyst~powania w imieniu Wykonawcy i opatrzona piecz~ciq Wykonawcy. 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA OFERT 

Oferta powinna bye dostarczona osobiscie lub przeslana za posrednictwem poczty/kuriera - pod adres: 
Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo do 9 lipca do godz. 1000 w zamkni~tej 
kopercie z napisem: "Oferta na dostaw«: sprz~tu TIK dla potrzeb realizacji RZildowego programu 
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniow i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica". 
Oferty zlozone po wyznaczonym terminie nie zostanq rozpatrzone. 0 zachowaniu terminu zloienia oferty 
decyduje data wplywu oferty do Urz~du Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po uplywie terminu skladania 
ofert zostanie zwrocona bez otwierania Oferentowi i nie b~dzie podlegala ocenie. 
Oferent moze przed uplywem terminu skladania cfert zmienie lub wycofae swojq ofert~. 
W toku badania i oceny ofert Zal11awiajqcy moze iqdac od oferentow wyjasnien dotyczqcych tresci zlozonych 
ofert. 
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA 

Wykonanie zamowienia winno nastqpie w terminie od 12 sierpnia do 15 wrzesnia 2019 r. po wczesniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym terminow instalacji sprz~tu w poszczegolnych placowkach oSwiatowych. 

VII. OCENA OFERTY 

Zamawiajqcy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej pod wzgl~dem technicznym, funkcjonalnym 
i uiytkowym mieszczqcej s i~ w budiecie zadania. 

VIII. INFORMACJE DOTYCZI\CE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Wybor najkorzystniejszej oferly Zamawiajqcy opublikuje na stronie internetowej 
www.bip .gminababoszewo.pl w zakladce Zamowienia publiczne oraz powiadomi mailowo Wykonawc~ 
wylonionego w drodze post~powan ia. 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 

Osoba do kontaktu: Anna Zielaskiewicz, adres e-mail: oswiata@gminababoszewo.pl. tel. 23/ 66 11 091 wew. 13 

Nlniejsze zapytanle ofertowe nie stanowi zobowiilzania do zawarcia umowy. 

Zalqczniki : 
1) za l. nr 1 - FOfl11ularz oferty 
2) zal. nr 2 - Specyfikacja techniczna 
3) zal. nr 3 - Wzor umowy 
4) zal. nr 4 - Informacja RODO 


