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Miasto Poznań – Poznańska Szkoła Chóralna 

Jerzego Kurczewskiego 

61-862 Poznań ul. Hipolita Cegielskiego 1                                                                        

tel. 61 852 41 76 

fax 61 853 00 19                                                                           

NIP 209-00-01-440 

                                                                                                         ………………………………………… 

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

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

                                                                                                               nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017 

z dnia 23 października 2017r. 

 

 

Dyrektor Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego w Poznaniu 

zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji rządowego 

programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 

w zakresie technologii Informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. 

Zapytani ofertowe dotyczy: 

1. Tablicy interaktywnej z projektorem ultrakrótkoogniskowym - (2 zestawy) 
1.1 O przekątnej 80 cali, na której można dokonywać notatek, sterować pracą   

komputera i wyświetlać obraz z projektora o przekątnej 80 cali. 
1.2   Format tablicy i proporcje obrazu 4:3. 
1.3 Gwarancja na tablice min 3 lata autoryzowany przez producenta serwis na    

terenie Polski 
1.4   Żywotność lampy min 6000 godzin w trybie oszczędnym. 
1.5   Menu projektora w języku polskim.  

 
2. Głośników pozwalających na przekaz dźwięku ( 2 komplety). 
 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

a) Zamówiony sprzęt dostarczony będzie Zamawiającemu w nienaruszonych 

opakowaniach fabrycznych. 

b) Dostarczenie sprzętu będzie realizowane transportem własnym Wykonawcy 

na jego koszt. 

c) Wykonawca w ramach dostawy instaluje i uruchamia sprzęt oraz przeszkala 

użytkowników. 

d) W przypadku dostarczenia sprzętu niezgodnego z warunkami zamówienia 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany w ciągu 2 dni przez 

Wykonawcę. 

e) Nazwa dostarczonego sprzętu na fakturze musi być zgodna z nazwą na 

opakowaniu i z nazwą w formularzu cenowym. Również cena sprzętu 

wykazana na fakturze musi być zgodna z ceną z formularza cenowego. 

f) Uregulowanie należności przez Szkołę, nastąpi przelewem na konto  

Wykonawcy po dostarczeniu przedmiotu zamówienia. 
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g) Wykonawca udziela min. 36 miesięcy na dostarczony sprzęt. 

 

2. Termin realizacji zamówienia 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia  od dnia podpisania umowy do  

15 grudnia 2017r. 

 

3.     Opis sposobu przygotowania oferty 

3.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 

a)   formularz ofertowy - załącznik nr 1, 

b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego (KRS) lub Wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej (CEIDG), 

c) dokument uprawniający do składania podpisów w imieniu Wykonawcy,  

3.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3.3. Ofertę może złożyć Wykonawca, który: 

 a) wykona przedmiot zamówienia w terminie, 

 b) rozliczy się z zamawiającym na podstawie faktury VAT, 

 c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia, 

 d) posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizacje zamówienia. 

3.4. Oferty składa się w jednym egzemplarzu w formie papierowej lub 

elektronicznej. 

3.5. Wykonawca  ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

3.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

W ofercie prosimy podać cenę netto z wyodrębnionym podatkiem VAT 

uwzględniający wszelkie koszty realizacji zamówienia, termin realizacji zamówienia, 

warunki gwarancji itp. 

 

4. Termin i miejsce składnia ofert 

      Oferty prosimy składać: 

       a)  pisemnie na adres Zamawiającego, tj.: Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego                                          

Kurczewskiego ul. Cegielskiego 1 61-862 Poznań 

       b)  lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mariolahetman@szkolachoralna.pl,  

           w terminie do dnia 31 października 2017 r. godziny 1100. 

 

5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą 

oraz przekazywania  dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcą. 
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    Dokumenty, wnioski, zapytania oraz informacje  Wykonawcy  przekazują: 

a) Pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego 

Kurczewskiego ul. Cegielskiego 1 61-862 Poznań,  

b) Drogą elektroniczną na adres e-mail: mariolahetman@szkolachoralna.pl . 

 

Wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania należy kierować do 

Zamawiającego  z zapisem  w nagłówku: „Dotyczy: zapytania ofertowego 

„Aktywna tablica”. 

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem              

o wyjaśnienie treści zawartych w niniejszym zapytaniu. 

Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z 

Wykonawcą  jest Pani Mariola Hetman w godzinach od 900 do 1400  od 

poniedziałku do piątku. 

 
6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz  z podaniem  znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

     Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert: 

     Kryteria oceny ofert: najniższa cena, renoma producenta. 

 

7. Tryb ogłoszenia wyników postępowania 

    Niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców (którzy złożyli ofertę) drogą mailową. 

 

8. Termin związania z ofertą 

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu 

terminu do składania ofert.  Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz 

upływem terminu składania ofert. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamówienia bez 

podania przyczyn. 

 Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają 

zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji 

zamówienia bez podania przyczyny. 

 

Załączniki: 

- wzór umowy 

- formularz ofertowy  

                                                                                                     Krzysztof Wójcik 

                                                                                   Dyrektor Poznańskiej Szkoły Chóralnej 

                                                                                                Jerzego Kurczewskiego 
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