
 

ZS3-K-272-4/2019       Bochnia dnia 12 czerwca 2019 r. 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

Szanowni Państwo,  

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro 

zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „Dostawę i montaż sprzętu 

komputerowego dla Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni” 

Zamawiający: 

Powiat Bocheński , ul. Kazimierza Wielkiego 31 ; 32-700 Bochnia 
NIP: 868-159-92-83 
Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni 
ul. Krakowska 20, 32-700 Bochnia 
 

I. Tytuł realizowanego zadania: 

Dostawa i montaż  sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Nr 3  im. ks. prof. Józefa 

Tischnera w Bochni. 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiot zamówienia Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w tym: serwera 1 szt., 
terminale komputerowe 18 szt., komputer stacjonarny dla nauczyciela 1 szt., 
oprogramowanie serwerowe 1 komplet, oprogramowanie do zarządzania 19 licencji, 
monitory komputerowe 19 szt., klawiatura oraz mysz 19 kompletów, urządzenie 
wielofunkcyjne 1 szt. instalacja oraz sieć LAN i elektryczna 1 komplet, zasilacz awaryjny, 
switch sieciowy 1 szt., router gigabitowy 1 szt., szafa rakowa 1 szt. dla Zespołu Szkół               
Nr 3  im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku                 
nr 1A do Zapytania ofertowego. 

3. Wykonawca za wykonanie całości przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie 
ryczałtowe. 

4. Obowiązki Wykonawcy  

 Wykonawca dostarczy do Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera                        

w Bochni, ul. Krakowska 20 sprzęt komputerowy o którym mowa w ust.1  własnym 

transportem, na własny koszt  i własne ryzyko oraz  dokona własnym staraniem ich 

montażu i  rozmieszczenia  w pomieszczeniu obiektu wg wskazań Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia przedstawiciela 

Zamawiającego na adres: 32-700 Bochnia, ul. Krakowska 20, na 5 dni roboczych 

przed planowaną dostawą. 

 Dostarczane urządzenia i wyposażenie muszą być wykonane zgodnie z normami Unii 

Europejskiej oraz Polskimi normami przenoszącymi normy europejskie. Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu stosowne karty gwarancyjne, atesty higieniczne, 

certyfikaty, instrukcje użytkowania w języku polskim.  

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za wady i szkody powstałe w czasie 

transportu urządzeń i wyposażenia, stanowiących przedmiot umowy, do miejsca 

montażu oraz pełną odpowiedzialność za   szkody spowodowane na  majątku i mieniu 

Zamawiającego oraz osób trzecich oraz za jakość i trwałość wykonanych prac 

montażowych i dostarczonych urządzeń  i wyposażenia. 



 

 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia 

publicznego, oraz miejscem wykonania zamówienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, 

dojazdem i warunkami miejscowymi, które mogą mieć wpływ  na wykonanie 

zamówienia). Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej . 

 Do wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany użyć nowego sprzętu 

komputerowego I gatunku, gwarantując najwyższą jakość, o parametrach 

technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w załączniku 1A do zapytania 

ofertowego. 

 Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia porządku na terenach przez niego 

używanych oraz dokonania wszelkich napraw uszkodzonych nawierzchni na skutek 

prowadzonych prac montażowych a także transportu 

 Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego 

dokumentów gwarancji wystawionych przez producenta urządzeń                       i 

sprzętu oraz instrukcji obsługi tych urządzeń i sprzętu. Niezależnie od gwarancji  

udzielonych przez producentów poszczególnych sprzętów i urządzeń Wykonawca 

udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na cały przedmiot  umowy  na 

okres min. 24 miesięcy na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym                                 

i zobowiązuje się wydać Zamawiającemu dokument gwarancji w dacie odbioru 

końcowego. 

 Termin gwarancji jakości biegnie od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.                          

W przypadku sprzętu i urządzeń objętych przedmiotem umowy, na który producenci 

udzielili gwarancji na okres dłuższy, niż 24 miesiące, Wykonawca udziela gwarancji 

jakości na okres równy okresowi gwarancji producenta. 

 Gwarancją Wykonawcy objęte są też wady przedmiotu umowy spowodowane wadami 

materiałowymi lub wadami wykonania (montażu). Wykonawca w ramach udzielonej 

gwarancji jakości odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio 

po rozpakowaniu przedmiotu umowy w miejscu jego dostawy. 

 Wykonawca jest zobowiązany, bez dodatkowego wezwania, do dostarczenia 

Zamawiającemu w dniu dostawy dokumentów gwarancyjnych, kompletu dokumentów 

dopuszczających wyroby do użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie, oraz instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń w języku polskim, pod 

rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy. 

 

5. Cena oferty musi wynikać z kalkulacji sporządzonej na podstawie: załącznika nr 1A do 
Zapytania ofertowego. 

 

III. Informacja o przedmiocie zamówienia: 
1. Przewidywana realizacja zamówienia do 31 lipca 2019 roku. 
2. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakupione urządzenia min. na okres 24 miesięcy, 

a powyżej tego okresu zgodnie z gwarancją producenta, liczone od dnia ich dostarczenia  
i odbioru. 

3. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca dostawy i montażu. Termin 
przeprowadzenia wizji należy uzgodnić z Zamawiającym. 

4. Niezbędne informację o wykonaniu zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy 
stanowiącej załącznik 2 do Zapytania ofertowego. 

 
IV. W zamówieniu publicznym  mogą brać udział wykonawcy, którzy: 

1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 

pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 
3. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  
4. złożą ofertę, która będzie zgodna z zapytaniem ofertowym Zamawiającego.  



 

 
 

V. Termin, miejsce  i forma składanie ofert. 

Oferty można złożyć: 

-  osobiście w zamkniętej kopercie nie później niż do dnia 24.06.2019 r. do godz. 10.00                           

w sekretariacie p.58 na parterze w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni, ul. 

Krakowska 20 z dopiskiem „Dostawa i montaż sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Nr 

3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni -  nie otwierać przed 24.06.2019 r.                            godz. 

10.00”. 

- pocztą elektroniczną na adres: zs3@powiat.bochnia.pl  - skan dokumentów 

- poczta tradycyjną na adres:  Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni,                     

ul. Krakowska 20 z dopiskiem „Dostawa i montaż sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół 

Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni -  nie otwierać przed 24.06.2019 r. godz. 10.00”. 

 

VI. Otwarcie i Ocena ofert 
 
Otwarcie ofert nastąpi 24.06.2019 r. godz. 10.30. 
 
Kryterium oceny ofert jest cena (100%) 
 

VII. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej ofert 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego oferenta  mailem 
lub telefonicznie. 
 

VIII. Wymagane dokumenty 
1. Oferta Wykonawcy Załącznik nr 1 
2. Wypełniony Załącznik nr 1 A – Zestawienie sprzętu komputerowego. 
3. Kopia dokumentu, o którym mowa w pkt. 9 załącznika nr 1A 

 

IX. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. 
 

X. Dodatkowe informacje: 
            Dodatkowych informacji udzielają: 

Piotr Czekaj – dyrektor Szkoły lub Anna Gajewska – Mucha 
Tel.14 612 27 79 

 

 

Piotr Czekaj 

 

Dyrektor szkoły 

 

 

 

mailto:zs3@powiat.bochnia.pl


 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

 Administratorem   Pani/Pana danych  osobowych  jest  Zespół  Szkół  Nr 3                           

im.  ks.  prof.  Józefa  Tischnera w Bochni przy ul. Krakowskiej 20 zwany dalej 

Administratorem;    

 Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest  Anna Gajewska – 
Mucha,  kontakt  listowny na adres administratora, telefoniczny nr  14 612 27 79;                      
e-mail: iod@zs3.bochnia.pl ;  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem                    

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego art. 4 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 i 2018); 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 
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