
 

SPnr1-Z/001/19                                                                                                                                    Opatów, dn. 26.07.2019r.  

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia dostawcy 15 funkcjonalnych  

poleasingowych zestawów składających  się z komputerów stacjonarnych z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem 

dla potrzeb dydaktycznych Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia 

wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem: CPV 30200000-1, 30213000-5, 30237200-1 

Zaproszenie do składania oferty cenowej 

realizowanej w ramach: Budżetu własnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie 

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do przedmiotowego zamówienia nie 
stosuje się przepisów tejże ustawy.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie zaprasza do złożenia 
ofert na zadanie: „Wyłonienia dostawcy 15 poleasingowych zestawów składających się z 
komputerów stacjonarnych z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem dla celów 
związanych z działalnością dydaktyczną Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano 
w Opatowie” 

Przedmiot zamówienia 

Stanowi 15 funkcjonujących poleasingowych zestawów składających się z komputerów stacjonarnych z 

urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem dla celów związanych z działalnością dydaktyczną  

Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie. 

Opis przedmiotu zamówienia 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie zapytuje cenę 15 zestawów 

składających się z komputerów stacjonarnych (jednostka centralna)  z urządzeniami peryferyjnymi ( 

monitor, myszka, klawiatura) i oprogramowaniem ( System operacyjny Windows 10 i pakiet Microsoft Office 

Standard 2019 MOLP AE z instalacją) przewidzianych do realizacji celów związanych z działalnością 

dydaktyczną szkoły. Dokładny opis techniczny oraz projekt zamówienia w załącznikach ( nr 3 i nr 4). 

Informacje dodatkowe 

Wymaga się by Dostawca udzielił co najmniej 1 letniej gwarancji na sprzęt oraz dostarczył na własny 
koszt sprzęt do budynku szkoły we wskazane miejsce. W miejscu tym przygotował funkcjonalnie sprzęt po 
złożeniu do działania a następnie uruchomił go i podłączył do szkolnej sieci internetowej (OSE) w celu 
sprawdzenia jego działania i odbioru technicznego.    

Termin realizacji zamówienia 
do 28 sierpnia 2019 r. 

Termin składania ofert 
12.08.2019 r. do godz. 14.00 

Oferty można składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano 
w Opatowie ul. Ćmielowska 2 w godzinach pracy lub pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. 
bryg. Stanisława Gano w Opatowie, ul. Ćmielowska 2, 27-500 Opatów (liczy się data wpływu do siedziby 
Zamawiającego) w kopercie z dopiskiem „Dostawa 15 poleasingowych zestawów komputerowych dla 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie” 

Ogłoszenie wyników. 



 Ogłoszenie wyników nastąpi na tablicy ogłoszeniowej szkoły i stronie internetowej szkoły. 

Kontakt z Zamawiającym 
Szczegółowych informacji udziela dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w 
Opatowie – Anna Przygoda  

Oferta powinna zawierać w szczególności: 
- oznaczenie oferenta, 
- dane teleadresowe oferenta, w tym numer telefonu kontaktowego, 
- oferowaną cenę netto i brutto (z VAT) za realizację przedmiotu zamówienia (w tym VAT w wysokości 0%), 
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z systemu zamówień publicznych. Zamawiający dodatkowo 
wykluczy z postępowania oferentów, którzy realizowali bądź realizują umowy w sposób nienależyty,  
- parafowany projekt zamówienia, 
- specyfikację techniczną oferowanego sprzętu i inne ważne z punktu widzenia oferenta informacje, które 
według oferenta mogą podnieść atrakcyjność oferty.    
 
Opis sposobu obliczenia ceny  
 
Cenę oferty należy  określić na podstawie wyceny własnej dostawcy na podstawie specyfikacji technicznej 
oferowanego sprzętu. Cenę obliczoną w taki sposób należy wpisać do formularza oferty jako cenę netto 
powiększoną następnie o należny podatek VAT – Cena Brutto.  
UWAGA:  
„Ustawa o podatku od towarów i usług" Dz.U. 2018, poz. 2174 ze zm. (art. 83 ust. 1 pkt. 26, lit. a) pozwala na stosowanie stawki 
podatku VAT w wysokości 0% dla: 
- dla placówek oświatowych ( w tym: szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe, placówki opiekuńczo 
wychowawcze), 
Stawka 0% dotyczy dostawy następujących towarów - nazwa towaru (zał. nr 8 do Ustawy) : 
1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych 
2. Drukarki 
3. Skanery 
4. Urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących) 
5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy) 
 
Zastosowanie obniżonej stawki VAT (0%) dla sprzedaży sprzętu komputerowego przeznaczonego dla placówek oświatowych, jest 
możliwe po dostarczeniu: 
1. zamówienia od placówki oświatowej nabywającej sprzęt komputerowy 
2. zaświadczenia organu prowadzącego placówkę oświatową od zamawiającego.  
Zaświadczenie to powinno zawierać potwierdzenie, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną 
przez nabywcę działalnością dydaktyczną lub edukacyjną. Przez właściwy organ należy rozumieć podmiot uprawniony do zakładania 
i prowadzenia placówki oświatowej w naszym przypadku Gminę Opatów. 
Szkoła i gmina dostarczy dostawcy takie dokumenty przy zleceniu zamówienia – zał. nr 3 

 
Warunki uzyskania zamówienia 
Warunkiem wyboru Dostawcy spośród oferentów uczestniczących w niniejszym postępowaniu jest 
dostarczenia pełnej dokumentacji stanowiącej załączniki do niniejszego zapytania. Zamawiający nie 
dopuszcza w postępowaniu uczestnictwa podwykonawców. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na 
podstawie porównania ceny poszczególnych ofert. O wyborze decyduje najniższa cena. Dopuszczalne jest 
wystawienie 2 faktur – 1 dotycząca zakupu komputerów, 2 dotyczącej oprogramowania Microsoft Office 
Standard 2019 MOLP AE. 
 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do tego, że może nie wybrać żadnej oferty.  

 
                                                                                        Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1  

                                                                                        im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie 
   
          mgr. Anna Przygoda 
 
 
 
 
 
 
 

Opatów, dnia 26.07.2019r. 
 
Załączniki: 
Zał. 1 - formularz ofertowy, 
Zał. 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z systemu zamówień publicznych, 
Zał. 3 - wzór zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi 
przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a umowy, 
Zał. 4 - specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu 



Załącznik Nr 1  

Formularz Ofertowy: SPnr1-Z/001/19 

 

 

 

pieczęć oferującego 

 

 

 

 

ZAPYTUJĄCY: 

Szkoła Podstawowe nr 1 im. gen. bryg. 

Stanisława Gano w Opatowie  

ul. Ćmielowska 2,  

27-500 Opatów NIP 863-15-21-824 

                                                                 

 

 

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia dostawcy 15 funkcjonalnych  

poleasingowych zestawów składających  się z komputerów stacjonarnych z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem 

dla potrzeb dydaktycznych Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia 

wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem: CPV 30200000-1, 30213000-5, 30237200-1 

OFERTA 

DANE OFERENTA: 

  

1. NAZWA:……………………………………………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

 2. ADRES:……………………………………………………………………………………..……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

 

REGON: ……………………..……….NIP: …………………..….…Tel/fax: ………………………...…….…… 

 

 3. WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO:………………………… słownie: ………………………………………… 

 

………..…………..………………………………………………..………………………………………………… 

 

     WARTOŚĆ OFERTY NETTO:  ………………………… słownie: ………………………………………… 

 

………..…………..………………………………………………..………………………………………………… 

 

 

 

 

………………………………………                  ……………………………….…………..……          

Miejscowość i data                                                     czytelny podpis oferującego                                



Załącznik Nr 2  

Formularz Ofertowy: SPnr1-Z/001/19 

 

 

 

pieczęć oferującego 

 

 

 

 

ZAPYTUJĄCY: 

Szkoła Podstawowe nr 1 im. gen. bryg. 

Stanisława Gano w Opatowie 

ul. Ćmielowska 2,  

27-500 Opatów NIP 863-15-21-824 

 

 

                                                                             

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia dostawcy 15 funkcjonalnych  

poleasingowych zestawów składających  się z komputerów stacjonarnych z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem 

dla potrzeb dydaktycznych Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia 

wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem: CPV 30200000-1, 30213000-5, 30237200-1 

 

OŚWIADCZENIE 

 1. NAZWA:……………………………………………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

 2. ADRES:……………………………………………………………………………………..……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

 

REGON: ……………………..……….NIP: …………………..….…Tel/fax: ………………………...…….…… 

Oświadcza, że   

 zapoznał się z specyfikacją i warunkami postępowania o wyłonienie dostawcy 15 

funkcjonalnych  poleasingowych zestawów składających  się z komputerów stacjonarnych 

z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem dla potrzeb dydaktycznych Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie  i przyjmuje je bez zastrzeżeń.  

 zgodnie z art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. r. Prawo zamówień publicznych jestem 

uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i 

nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie Ustawy oraz  znajduję się w sytuacji 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 

 

 

………………………………………………………………………….……… 

  Data  i czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta 



Załącznik Nr 3 

-WZÓR- 

SPnr1-ZR/001/19                                                                         Opatów dnia …-…..-2019r.  
 
 

 

 

............................................................................   

                       pieczęć szkoły   

                                                               Nazwa i adres dostawcy  

                                  NIP 

                                  Tel. 

                                                            

ZAMÓWIENIE 

   

W trybie Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54 z 2004 r., poz. 535 z 

późn. zm., tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) na podstawie art. 83 ust. 1 pkt.  26 w sprawie 

wykorzystania sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w 

wysokości 0% oraz warunków jej stosowania.   

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie   

Adres: ul. Ćmielowska 2, 27-500 Opatów.  

NIP: 863-15-21-824 

Zamawia :   

15 zestawów składających się z komputerów stacjonarnych (15 jednostek centralnych)  z tożsamą ilością 

urządzeń peryferyjnych (monitor, myszka, klawiatura) i oprogramowaniem (System operacyjny Windows 

10 i pakiet Microsoft Office Standard 2019 MOLP AE). Dokładny opis techniczny zestawu w ofercie 

dostawcy. 

Zamówienie wyżej wymienionego sprzętu komputerowego jest związane z realizowaną przez naszą 

placówkę działalnością dydaktyczną.   

   

                       

.............................................................................................   

                                                             pieczęć i podpis zamawiającego   

_____________________________________________________________________________________   

ZAŚWIADCZENIE ORGANU PROWADZĄCEGO   

   

W trybie ustawy wymienionej w powyższym zamówieniu zaświadczam, że zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe DZ.U. 2018 poz. 996, poz. 1000, poz. 1290  placówka wymieniona w 

powyższym, zamówieniu jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez Gminę Opatów oraz 

potwierdzam, że zamówienie wyżej wymienionego sprzętu komputerowego jest związane z realizowaną 

przez daną placówkę działalnością dydaktyczną.   

   

 

 

 

...............................................................                   .................................................................................. 
                 Pieczęć urzędu                                                             podpis osoby upoważnionej  do wystawiana zaświadczeń        

        

 



Załącznik Nr 4  

Formularz Ofertowy: SPnr1-ZR/001/19

 

pieczęć oferującego 

 

 

 

 

ZAPYTUJĄCY: 

Szkoła Podstawowe nr 1 im. gen. bryg. 

Stanisława Gano w Opatowie  

ul. Ćmielowska 2,  

27-500 Opatów NIP 863-15-21-824 

                                                              

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia dostawcy 15 funkcjonalnych  

poleasingowych zestawów składających  się z komputerów stacjonarnych z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem 

dla potrzeb dydaktycznych Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia 

wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem: CPV 30200000-1, 30213000-5, 30237200-1 

  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU 

Produkt  Parametry  Wartość 

jednostkowa 

Sztuk Stawka 

VAT 

Wartość 

Netto  

Wartość 

Brutto 

jednostka 

centralna 

Minimalne preferowane 

parametry techniczne: 

Typ obudowy: Tower  

Procesor: Intel Corel 5i 

trzeciej generacji 

pamięć RAM: 8 

napęd optyczny: DVD 

karta sieciowa: zintegrowana 

karta dźwiękowa: zintegrowana  

karta graficzna: zintegrowana  

dysk twardy: 250GB  

ilość złączy USB: minimum 7 

szt.  

zasilacz: TAK 

gwarancja: minimum 1 rok 

dodatkowe informacje oferenta: 

 

 

 

 

 

 

 

     

monitor 22” 

dodatkowe informacje oferenta: 

 

 

     



myszka Standardowa przewodowa 

dodatkowe informacje oferenta:  

 

 

     

klawiatura  Standardowa przewodowa 

dodatkowe informacje oferenta:  

 

 

     

System 

operacyjny 

Windows 10 

 

 

     

Office  pakiet Microsoft Office Standard 

2019 MOLP AE 

 

     

Razem    

 


