
 
                                                                         

Znak sprawy MP.041.4.2020      Murów, dnia 14 lipca 2020 r. 

 
              

 

     ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczy: Zakup komputerów przenośnych (laptopów wraz z zainstalowanym systemem 

operacyjnym) i modemu USB na kartę SIM w ramach projektu grantowego zdalna Szkoła+ 

 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.  

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Murów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup  

15 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym i modemu USB 

na kastę SIM (1 szt.). Zadanie  realizowane  jest  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Polska  Cyfrowa  na  

lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1  

„Wyeliminowanie  terytorialnych  różnic  w  możliwości  dostępu  do szerokopasmowego internetu   

o  wysokich  przepustowościach” dotycząca  realizacji projektu  grantowego  pn. zdalna Szkoła+ w ramach 

Ogólnopolskiej Sieci  Edukacyjnej.  

Beneficjent: Gmina Murów 
Realizator: Urząd Gminy w Murowie 
 
I. Zamawiający: 
Gmina Murów 

Adres korespondencyjny: ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów 

Tel. 77/4214 034 (sekretariat) 

Faks: 77/4214 032 

Adres strony internetowej: www.murow.pl 

Adres poczty elektronicznej: ug@murow.pl 

NIP 991-04-94-972 

REGON: 531413171 

Godziny urzędowania: pon. 8:00-17:00, wt.-czw. 7:15-15:15, pt. 7:15-14:15 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia: 
Sprzęt musi spełniać wymagania stawiane w załączonym do zapytania ofertowego opisu przedmiotu 

zamówienia (załącznik nr 2). Dostarczane urządzenia mają być fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane  

i wolne od wad prawnych i fizycznych. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu używanego, 

poleasingowego, powystawowego, po zwrocie, itp. w zakresie potwierdzenia, że oferowany sprzęt 

odpowiada określonym wymaganiom należy  przedłożyć  opisy -  specyfikacje  techniczne,  z  których  

winno wynikać,  iż oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego. 

 

III. Termin wykonania zamówienia: 
Termin wykonania zamówienia, tj. dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego: do 24 lipca 2020 r.  
 
IV. Sposób przygotowania oferty: 

• ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego 

formularzu oferty (załącznik nr 1); 

• wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 

podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania; 

• wykonawca zamieszcza ofertę w opisanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem siedziby 

Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: „Zapytanie ofertowe: Zakup komputerów  
przenośnych (laptopów) wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym i modemu USB  
na kartę SIM w ramach projektu grantowego zdalna Szkoła+ 

 NIE OTWIERAĆ prze pływem terminu otwarcia ofert”; 



 
• w przypadku przesłania oferty w formie elektronicznej, należy dołączyć podpisany i zeskanowany 

formularz oferty oraz parafowany na każdej stronie projekt umowy, jak i podpisany 

opis/specyfikacja  techniczna z  której  winno  wynikać,  iż oferowany sprzęt spełnia wymagania 

Zamawiającego;   

 

Termin składania ofert 

Ofertę prosimy przesłać w formie pisemnej na adres siedziby Urzędu Gminy w Murowie (ul. Dworcowa 2, 

46-030 Murów), bądź na adres email: ug@murow.pl w terminie do 20 lipca 2020 r. do godziny 10:00. 
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wypływu ofert  

do Urzędu Gminy w Murowie. 

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 lipca 2020 roku o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego (ul. Lipowa 68, 

Zagwiździe, 46-030 Murów). Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle  

do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu – drogą elektroniczną - zawiadomienie  

o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę/miejsce 

zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

 

Wybór ofert: 
• przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium 

– cena 100%, która winna obejmować wszystkie koszty związane   

z realizacją przedmiotu zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto; 

• Zamawiający przyzna zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte  

w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

 

Dodatkowe informacje 
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania przedmiotu zamówienia lub jej 

części, w przypadku gdy kwota oferty przekroczy zabezpieczone przez Zamawiającego środki 

finansowe na przedmiotowe zadanie; 

• osoba upoważniona do kontaktów ze strony Gminy Murów: Maria Kania, tel. 77/4214 034 wew. 

106, e-mail: ug@murow.pl 

• postępowania nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 

ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 30.000,00 euro; 

• zapytanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości 

szacunkowej nie przekraczającej 30.000,00 euro w Gminie Murów. 

    
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zał. nr 1 – Formularz oferty – 1 egz.; 

2. Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – 1 egz.; 

3. Zał. nr 3 – Klauzula informacyjna – 1 egz.;  

4. Projekt umowy. 


