
Zapytanie ofertowe 2/2015 

 

 Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień Publicznych Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm. zwracam się z 

zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na zakup z dostawą pomocy 

dydaktycznych do kwalifikacji E.12 i E.13. 

I. Zamawiający 

Zespół Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim 

ul. Sandomierska 2 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

REGON: 292446695  Tel./Fax. (0-41) 2654645 

NIP: 661-10-37-001 

II. Przedmiot zamówienia 

Dyrektor Zespołu Szkół  Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim składa zapytanie 

ofertowe dotyczące pomocy dydaktycznych do kwalifikacji E.12 i E.13 według 

następujących parametrów: 

1. Zestaw komputerowy (jednostka centralna) – sztuk 18 

jednostka centralna z preinstalowanym systemem operacyjnym Windows 

7 Professional PL,  

(procesor Intel Pentium i5, 8GB Ram DDR3 1600, HDD min. 500GB, 

zintegrowana karta graficzna, dedykowana karta graficzna PCI-E x16, 

zintegrowana karta dźwiękowa, karta sieciowa, karta sieciowa Wi-Fi, 

klawiatura przewodowa, myszka przewodowa, na płycie głównej 

dodatkowe gniazda 2x PCI-E x1, 1x PCI)  

– np. Dell Inspiron0262A 

2. Switch zarządzalny – sztuk 14 

min. 4 porty z możliwością tworzenia VLAN 802.1q  

 - np. TP-Link TL-SL2210 

3. Router z WIFI – sztuk 14 

Router z funkcją AP i rutera z obsługą szyfrowania WEP, WPA-PSK, 

WPA2-PSK, Standard min. 802.11 g/n  

-np. TP-Link Archer C20i 

 



4. Drukarka sieciowa – sztuk 1 

drukarka sieciowa z wbudowanym serwerem wydruku, portem Ethernet 

oraz obsługą wydruk RAW  - np. HP OfficeJet 6230 ePrinter E3E03A 

5. Switch zarządzalny – sztuk 2 

Minimum 24 porty z możliwością tworzenia VLAN 802.1q  i izolacji 

portów - np. TP-Link TL-SL2428 

6. Karta sieciowa Wi-Fi min. 802.11 g/n - adapter USB - z obsługą 

szyfrowania WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK – sztuk 7  

– np. TP-Link Archer T2U 

 

III. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 15 maja 2015 do 

godziny 13:00 

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferent powinien stworzyć ofertę zawierającą następujące informacje: 

 Pieczątkę firmową 

 Datę sporządzania oferty 

 Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP. 

 Czytelny podpis wykonawcy 

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert 

1) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: faksu na nr: (0-41) 

2654645, kurierem lub dostarczona osobiście na adres zamawiającego do 

dnia 27 kwietnia 2015 r. do godziny 13:00 wraz z załączoną kserokopią 

wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione z datą nie wcześniejszą niż sześć 

miesięcy przed datą złożenia oferty. 

2) Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 27 kwietnia 2015 r. o godz. 

13:30., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po 

rozpatrzeniu ofert w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej 

pod adresem www.zs3ostrowiec.pl w zakładce Biuletyn Informacji 

Publicznej. 

3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

http://www.zs3ostrowiec.pl/


4) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub 

wycofać swoją ofertę. 

5) Oferta musi zawierać konkretne, oferowane modele z podaniem pełnego 

oznaczenia, ceny netto i brutto, ilości sztuk oraz wartości netto i brutto. 

6) Dla pozycji 1 zapytania konieczna jest pełna i szczegółowa specyfikacja 

urządzenia. 

7) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, oraz zastrzega sobie prawo 

negocjacji ceny ze wszystkimi oferentami. 

8) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie szkoły w zakładce Biuletyn 

Informacji Publicznej. 

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo wycofania się z zamówienia przed 

podpisaniem umowy bez podawania przyczyny. 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela 

Wicedyrektor Szkoły Tomasz Łodej 

 


