
Zapytarie ofertowe na : Zamówienie publiczne o wartości poniżej
130.000100 zl obejmujące zakup, dostawę i montaż wyposażenia szkoĘ
w ramach zadania orlaboratoria prryszłości" dla Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu
przy ul. Augustyna Kordeckiego 19.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Zamówienie o wartości netto ponizej 130.000,00 zł, w niniejszym nie stosuje się
przepisów ustawy Prawo ZamowieńPublicznych.

il. ZAMAWIAJĄCY
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK
ul. Augustyna Kordeckiego l9
62-800 Kalisz
NIP: 618 19 55 236
Tel. 62 502 35 55
Fax 62 502 32 67
e-mail: info@.os-w,pl
strona internetowa: www.os-w.pl
rodzĄ zamawiającego : jednostka samorządu terytorialnego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia szkoły
w ramach zadania Laboratorium Przyszłości dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczęgo nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu przy
ul. Augustyna Kordeckiego 19.

2. Wykonawca składa ofertę na podstawie zńącznika nr 1 do Zapytarlia ofertowego
(Formularza Ofertowego).

3. Wszystkie produkty muszą być dopuszczone do użytku w UE i posiadaó
odpowiednie certyfikaty.

4. Główne wymagania i obowipki wykonawcy:
a) dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i sprzętu, tzn. nieużywanego

przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego
dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy wraz z transportem, wniesieniem,
ustawieniem, zamontowaniem, podłączeniem, konfi guracją, uruchomieniem
oraz integracją z infrastrukturą szkolną, w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego,

b) bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu,
c) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku

polskim,
d) dostarczenie dokumentacj i producenckiej, technicznej, użytkowej,
e) wykonawca zapewni właściwy sposób transportu dla utrzymani'a parametrów

i jakości dostarczanego wyposażenia. W trakcie transportu dostarczany
przedmiot zamówienia musi byó zabezpieczony przed działaniem czlł:rników
zewnętrznych (wilgoc ią, zńrudzeniem, itp.).

III.



vI.

0 koszty transpońu, ubezpieczenia w trakcie transportu i rozładunku ponosi
Wykonawca,

g) Odbiór wyposażenia nastąpi w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczęgo nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu przy
ul. Augustyna Kordeckiego 19.

IV. OKRES GWARANCJI
Gwarancji na dostarczony sprzęt na waruŃach nie gorszych niż gwarancja producenta.

n. opls wARuNKów upzIAŁu w posTĘpowANlu

Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania. Cena tyczńowa
brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane

zrealizacjązamówienia,zgodnie zzapytaniem ofertowym, wtym m. in. podatek VAT,
upusty, rabaty, dostawa i rozładunek, materiały i robocizna.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w sekretańacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
tlr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu, ul. Augustyna Kordeckiego 19,

62-800 Kalisz, do dnia 17 grudnia 20żl r. do godziny 10.00 lub przesłaĆ pocńą na

adres Ośrodka (decyduj e data dostarczęniaiwpływu przesyłki).

INFORMACJE DOTY CZĄCF WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zanawiający zawiadomi wszystkie podmioty,

które dostar czyły oferty.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofaó swoją

ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zama,wiający może żądać od oferentów wyjaŚnień

doĘ czący ch treści złożonych ofert.

5. Zamawiający dopuszczatylko kompleksową ofertę.

6. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcla umowy,

Zamawiający może wybraó ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nie zobowiązuje Zartawiającego do zawarcia

umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania

ofertowego bez podarri a przy czyny .

VIII. OSOBY DO KONTAKTU
Katarzyna Hybś - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr Ż

im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu
tęl. 62 502 35 55

e-mail: info@os-wp.p1
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