Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
Ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów

6 listopada 2017

Ldz.ZSO4.271.15.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa i adres wykonawcy:
1. Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, Ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów

Zaprasza do złożenia ofert na : Dostawa 2 monitorów interaktywnych i 1 tablicy interaktywnej.

2.

Przedmiot zamówienia: Dostawa 2 monitorów interaktywnych 1 tablicy interaktywnej.

Osoba do kontaktu Kierownik Gospodarczy ZSO Nr 4 - Jan Deręgowski, tel: 17 748 27 25.
3. Wymagania dotyczące:
-kosztów eksploatacji: dostawa z montażem we wskazanych salach lekcyjnych w ZSO Nr 4, uruchomieniem i
szkoleniem osób obsługujących.
-terminu wykonania zamówienia: 24 listopada 2017,
-parametrów technicznych: dostarczony sprzęt musi być nowy, osprzęt musi spełniać wymagania określone prawem
i posiadać atesty oraz zapewniać bezpieczne użytkowanie, wymagania sprzętowe nie mniejsze niż określone w
załącznikach nr 1 opis techniczny monitora interaktywnego i załącznik numer 2 opis techniczny tablicy interaktywnej.
Podane parametry są przykładowe i minimalne do spełnienia. Montaż sprzętów w godzinach wyznaczonych przez
ZSO Nr 4. Sprzęt musi być dostarczony z oprogramowaniem oraz wszystkimi elementami do montażu i obsługi oraz z
oprogramowaniem,
-funkcjonalności: dostawa, montaż i szkolenie obsługi na koszt Wykonawcy,
-terminu płatności: płatność minimum 7 dni od dnia odbioru sprzętu,
-warunków gwarancji: minimum 12 miesięcy, z opcją przedłużenia na okres 5 lat po rejestracji na stronie
producenta.
-innych warunków realizacji zamówienia: Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,
odrzucenia ofert bez podania przyczyny (nie przysługuje składającemu zwrot kosztów w przypadku nie wybrania
oferty) i zamówienia mniejszego zakresu prac niż w zapytaniu.
4. Miejsce i termin złożenia ofert: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie.
Oferty przyjmowane są do 13 listopada 2017 roku do godziny 10: 00 oferty dostarczone po czasie nie będą brane pod
uwagę. Ofertę można składać mailem, pocztą lub osobiście w sekretariacie.
5. Kryterium wyboru ofert: 100 % cena oraz spełnianie wymagań w zapytaniu ofertowym, oferty prosimy składać

na druku obowiązującym w ZSO Nr 4.
Podpis osoby upoważnionej,
Jolanta Pietrasz, Dyrektor ZSO Nr 4.

TREŚĆ OFERTY
Nazwa wykonawcy :

…………………………
…………………………
Tel: …………………………………..
NIP: ………………………………, REGON: ……………………………………………………
Nr rachunku bankowego: ………………………………..
Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia:
Dostawa 2 monitorów interaktywnych i 1 tablicy interaktywnej do ZSO Nr 4.
(zapytanie ofertowe z dnia 6 listopada 2017 numer ZSO4.271.15.2017)
Za :wykonanie oraz materiały :
Cena netto : .........................
Podatek VAT:.....................
Cena brutto: .............................. zł
Oferuje wykonania zamówienia na następujących warunkach:
-koszty eksploatacji: ………………………………………………………………………………………..…
-termin wykonania zamówienia: … ………………………………………………………………….………………….
-parametry techniczne: …………………………………………………………………………………………
-funkcjonalność: ……………………………………………………………………………………………………………..
-termin płatności : ……………………………………………………………………………………………………………
-warunki gwarancji: ……………………………………………………………………………………………..
-inne warunki realizacji zamówienia:……………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na wyżej
wskazanych warunkach.
Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Dnia:
…………………………………………
Podpis i pieczątka wykonawcy

