GOPS.SP.271.1.269.2018

Zabierzów, dnia 21.11.2018 r.

ZAPYTANIE CENOWE
Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie,
32-080 Zabierzów ul. Cmentarna 2,
zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia:
Ogłoszenie o zamówieniu polegającym na dostawie sprzętu komputerowego dla Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zamawiający oczekuje przygotowania szczegółowego kosztorysu na następujący sprzęt:
a) Laptop: Dell Inspiron 3779 17,3'' FHD i7-8750H 16GB 128GB+1TB GTX1050TI
Win10P – 1 szt.
b) Microsoft Office 2016 Home and Business: 1 szt.
c) Urządzenie wielofunkcyjne: HP LaserJet Pro M521dw (A8P80A),kod
producenta: A8P80A#B19 – 1 szt.
d) Aten przełącznik KVM CS -84U 4-portowy, kod producenta: CS-84U – 1 szt.
e) Dysk zewnętrzny HDD Seagate STDR500201 (5 TB; 2.5”; USB 3.0; 32 MB;
5400 obr/min), kod producenta: STDR5000201 - 1 szt.
3. Inne wymogi:
a) sprzęt musi być fabrycznie nowy,
b) sprzęt musi posiadać komplet przewodów zapewniających prawidłową pracę.
4. Termin dostawy:
do 30.11.2018 r.
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie nie dopuszcza składania ofert
częściowych.
6. Terminy mające wpływ na realizację zamówienia:
Wynagrodzenie za wykonanie dostawy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie 7 dni od otrzymania faktury.

7. Oferta będzie oceniana według następujących kryteriów:
a) Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny.
b) W toku badania oceny oferty Zamawiający może żądać udzielenia przez oferenta
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
8. Miejsce i termin złożenia oferty: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Cmentarna 2,
32-080 Zabierzów – sekretariat lub drogą mailową na adres gops@zabierzow.org.pl do
dnia 26.11.2018 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do Ośrodka lub na adres mailowy).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od
wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i finansowych.
9. Warunki płatności: rachunek lub faktura.
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Paulina Pstruś, e -mail:

p.pstrus@zabierzow.org.pl, tel. (12) 285-14-13
11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku
polskim.
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