Białystok, 10.07.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 08/3.1.1/2017

KRAINA MONTESSORI Aldona Dunaj w związku z realizacją projektu „Utworzenie Niepublicznego
Przedszkola Kraina Montessori w Czarnej Białostockiej” współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na:
dostawę sprzętów do przedszkola w Czarnej Białostockiej.

Zamawiający
KRAINA MONTESSORI Aldona Dunaj
ul. Wiadukt 5, lok. K7, H8, Białystok, 15-001
REGON: 362268883
NIP: 9661403260

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 30000000-9, 32300000-6, 38650000-6)
Dostawa sprzętów do przedszkola w Czarnej Białostockiej.
W ramach realizowanego projektu utworzone i powołane do funkcjonowania zostało w Czarnej
Białostockiej przedszkole. Niezbędny jest zakup odpowiednich sprzętów do przedszkola.
Miejsce realizacji zadania: lokal w Czarnej Białostockiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących sprzętów:
a) laptop – 1 szt.
O przekątnej ekranu 15" - 15.9" (rozdzielczość min. 1366 x 768), procesor min. Intel Core i5-4210U
(co najmniej 2 rdzenie), dysk SSD o pojemność min. 128 GB, pamięć ram min. 8 GB (min. 1600 MHz),
łączność wi-Fi 802.11 b/g/n, bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps. Dodatkowe złącza: czytnika kart
pamięci, głośnik, mikrofon, kamera, 1x HDMI, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, RJ-45, D-Sub minijack 3,5 mm,
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napęd CD/DVD. Klawiatura numeryczna. System operacyjny Windows 10 Home. Gwarancja 24
miesiące.
b) drukarka – 1 szt.
Atramentowa, kolorowa, drukowanie atramentowe na żądanie (piezoelektryczne), 90 dysz czarnych,
90 dysz na kolor, minimalna wielkość kropel: 1,5 pl, z technologią kropli o zmiennej wielkości,
formaty papieru A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Letter, 10 x 15 cm,
13 x 18 cm, 16:9, Legal, rozdzielczość drukowania: 5.760 x 1.440 DPI, technologia tuszów: Dye Ink,
drukowanie dwustronne ręczne, pojemność podajnika papieru min. 40 arkuszy, przetwarzanie
nośników wydruku, kompatybilne systemy operacyjne: Mac OS 10.5.8 lub nowszy, Windows 7,
Windows 8, Windows Vista, Windows XP; kolory: Jasna magenta, Magenta, Żółty, Jasny cyjan, Cyjan,
Czarny; w zestawie min. 6 oddzielnych butelek (70 ml) z atramentem (czarny, błękitny, żółty,
purpurowy, jasny błękitny, jasny purpurowy), Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Urządzenie
podstawowe, Kabel zasilający
c) aparat fotograficzny – 1 szt.
z kamerą, rozdzielczość 20 Mpix, maksymalny rozmiar zapamiętywanego zdjęcia 5152 x 3864 piksele,
maksymalna rozdzielczość filmu –HD (1280 x 720); w zestawie jest obiektyw: Optyczny zoom 8x,
cyfrowy zoom 4x; ogniskowa (dla 35 mm) 28 – 224 mm, możliwość zapisu danych, możliwość zapisu
na karcie pamięci SD, SDHC, SDXC; możliwość nagrywania filmów z dźwiękiem, kontrola ekspozycji,
tryby kreatywne i efekty artystyczne, filmy HD, ECO Mode, gniazdo USB, wyjście AV; w wyposażeniu
akumulator; gwarancja min. 12 m-cy.
d) miniwieża – 1 szt.
posiada tuner PLL FM RDS do odbioru radia analogowego, antenę przewodową, funkcję pamięci,
funkcję losowego powtarzania i programowania tytułowego, port USB, wyświetlacz LED, wejście
AUX-IN, dwa oddzielne głośniki dźwięku stereo, pilot zdalnego sterowania; odtwarza płyty CD-R / RW / -MP3,
e) laminator – 1 szt.
szerokość laminowanego dokumentu: 320 mm (A3), grubość folii laminacyjnej: ok. 125 mik.,
laminacja na zimno i na gorąco (3 pozycje), czas nagrzewania ok. 60 sekund, dioda LED sygnalizująca
możliwe zablokowanie laminowanego dokumentu, dźwignia zwalniania napędu wałków ułatwiająca
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wycofanie dokumentu, automatyczne wyłączenie po ok. 30 minutach braku aktywności, pakiet
startowy folii w zestawie, gwarancja – min. 12 m-cy

Oferowana cena powinna zawierać koszt dostarczenia zamówienia do Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega możliwość wyboru różnych części zamówienia u różnych Wykonawców.
Istnieje możliwość składania ofert tylko na poszczególne części zamówienia.

2. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie ma zostać zrealizowane w terminie do 18.08.2017.
Wybór oferenta zaplanowany jest na 18.07.2017.

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana w formie pisemnej bądź
mailowej.

4. Oferta powinna zawierać:
a) proponowaną cenę brutto za dostawę i montaż poszczególnych elementów zlecenia
b) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

5. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:
- cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
- nie złożono żadnej oferty.
6. Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna zostać przygotowana w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1
do Zapytania, podpisana czytelnie i dostarczona w formie papierowej bądź przesłana w formie skanu.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie od 10.07.2017 do 17.07.2017:
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- osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Wiadukt 5, lok. K7, H8, Białystok, 15-001, w godzinach
8.00-16.00
- przesłać drogą elektroniczną na adres: przedszkole.krainamontessori@gmail.com
- przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres siedziby
Zamawiającego.

8. Kryteria wyboru oferty:
- 100 pkt. – cena

Sposób przyznawania punktacji:
1) Kryterium: Cena – cena brutto (waga 100 pkt.)
Oferty ocenione zostaną z zastosowaniem przelicznika:
Pc = Cn/Co x 100pkt

Gdzie:
Pc – liczba otrzymanych punktów
Cn – najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert
Co – cena brutto oferty ocenianej

Zamawiający wybierze ofertę spełniającą podane kryteria, o najwyższej liczbie punktów. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość wyboru różnych wykonawców na poszczególne elementy zamówienia,
biorąc pod uwagę kryterium najniższej ceny na poszczególne elementy.

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
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d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca na potwierdzenie braku powiązań zobowiązany jest załączyć do oferty Oświadczenie o
braku ww. powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2).

9. Minimalny termin ważności oferty:
Ustala się, że minimalny czas ważności oferty to 30 dni od dnia następnego po ostatnim dniu terminu
składania ofert.

10. Pytania o przedmiot zamówienia:
W przypadku zainteresowania współpracą lub w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą
mailową na adres: przedszkole.krainamontessori@gmail.com lub telefonicznie pod numerem tel.
664-787-933.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących
złożonych ofert. Niezłożenie wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku bez
podawania przyczyn. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odwołania lub
unieważnienia postępowania.
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
uzasadnionych zmian w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, w uzgodnieniu z Wykonawcą oraz
zgodnie z zasadami RPO WP.
Na każdym etapie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość kontroli i oceny realizacji
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający informuje, iż płatność za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktury wystawionej
przez Oferenta po wykonaniu usługi, z zastrzeżeniem przelania środków na konto projektu.

Projekt „Utworzenie Niepublicznego Przedszkola Kraina Montessori w Czarnej Białostockiej”
współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach
Działania 3.1.1

