
Przedszkole nr 3  

Niezapominajka 
58-160 Świebodzice   ul. Spokojna 3 

tel./fax (074) 666 96 43,  (074) 6669642  NIP:  884-272-73-56   REGON: 021404853 
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Zapytanie ofertowe NR 1/2020 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY/NABYWCA:  

Gmina Świebodzice 

ul. Rynek 1 

58-160 Świebodzice  

NIP 8842365249 

 

ODBIORCA I PŁATNIK: 

 Przedszkole nr 3 Niezapominajka 

ul. Spokojna 3 

58-160 Świebodzice 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, którego 

zakres określono w załączniku nr 1 – szczegółowy opis zamówienia. 

 Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

 CPV: 30213100-6; 30213300-8 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Zgodnie z §2, ust. 3,  pkt 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 

nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych 

w Przedszkolu nr 3 Niezapominajka w Świebodzicach – Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 

26.02.2019. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Rozpoczęcie realizacji: od dnia podpisania umowy 

Zakończenie realizacji: do 27.11.2020 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zadania. 

Spełnienie warunków udziału w zamówieniu należy wykazać poprzez złożenie stosownego 

oświadczenia, którego treść zawarta jest w załączniku nr 2 – Formularz ofertowy. 

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT: 

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Cena –  100% 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę. 
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VII. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną w języku polskim. 

2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 2                  

do zapytania ofertowego). 

3. Do oferty należy dołączyć - Klauzulę informacyjną z art. 13 RODO                                

do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego(załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). 

4. Oferty złożone w innej formie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie. 

5. Oferta musi być podpisana przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela lub 

przedstawicieli Wykonawcy. 

 

VIII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

          Oferty należy przesyłać w formie pisemnej do dnia 13.11. 2020  do godziny 15:00. 

          na adres: 

Przedszkole nr 3  Niezapominajka 

ul. Spokojna 3 

58-160 Świebodzice 

          lub zeskanować i przesłać na adres : 

 przedszkolepublicznenr3@interia.pl 

 

IX. SZCZEGÓŁOWA PRODEDURA POSTEPOWANIA OFERTOWEGO: 

1. Ocenie poddane zostaną oferty spełniające warunki określone w niniejszym 

zapytaniu ofertowym. 

2. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty. 

3. Wykonawca zostanie pisemnie lub e-mailowo poinformowany o wyborze jego 

oferty. 

4. Postępowanie może zakończyć się bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

5. Zamawiając zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez 

podania przyczyny. 

 

X. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 

        Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający podpisze       

         Umowę – Załącznik nr 4, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

XI. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Wykonawcy przygotują i składają ofertę na własny koszt, niezależnie od wyniku 

niniejszego postepowania. 

2. W przypadku unieważnienia niniejszego postępowania Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu 

związanego z realizacją niniejszego postępowania, za wyjątkiem odszkodowania 

za szkody wyrządzone umyślnie. 

3. Od wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują środki 

odwoławcze. 
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4. Poprzez złożenie oferty Oferent akceptuje warunki postępowania wskazane 

w niniejszym zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego. 

5. Osoba do kontaktu: Beata Gil – Dyrektor Przedszkola nr 3  Niezapominajka                       

w Świebodzicach 

Tel.: 74 666 96 43; 783 172 662 

e-mail –  przedszkolepublicznenr3@interia.pl 

 

Z wyrazami szacunku, 

                                                                                            Beata Gil –dyrektor przedszkola 

    

 Załączniki: 

 

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia 

2) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

3) Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez 

zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego 

4) Załącznik nr 4 – Projekt Umowy 

   

 
Pieczątka placówki  i  pieczątka dyrektora wraz z podpisem znajduje się na oryginale  dokumentu. 

 



 

 


