
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gąsocinie 06-440 Gąsocin, ul. Błotna 12                                

NIP 566-17-58-038, Regon 130416978, zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę 

sprzętu TIK dla potrzeb realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury 

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie zamawiającemu 1 laptopa wraz ze sprzętem 

umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnionego przez ucznia lub 

nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, 1 

projektora, 2 głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, 1 

interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej co najmniej 55 cali do siedziby 

zamawiającego wraz z zapewnieniem instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania 

zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzącego w skład sprzętu, z infrastrukturą 

szkolną, zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi 

zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzącego w skład sprzętu w ramach 

rządowego projektu „Aktywna Tablica”. Zaproszenie dotyczy zamówienie o wartości, do 

której nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  zgodnie z art. 4 pkt. 8 

tej ustawy. 

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty według załączonego wzoru należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej        

do dnia 16 grudnia 2020r. do godz. 11:30 w Szkole Podstawowej w Gąsocinie przy ul 

Błotnej 12  lub na adres e-mail: sp.gasocin@wp.pl. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych oraz powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. Do oferty należy załączyć kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców 

lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione z datą nie 

wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. Na zamkniętej kopercie należy 

umieścić dopisek „Aktywna Tablica”.  

 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 23.12.2020 r. 
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KRYTERIA OCENY OFERT 

Oferta zgodna z zamówieniem                                                                                      

Najniższa cena 

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA 

Zawarcie umowy z oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia                                                                           

Załącznik nr 2 – Sposób przygotowania oferty                                                               

Załącznik nr 3 – Warunki udziału w zapytaniu ofertowym                                                

Załącznik nr 4 – Oferta cenowa                                                     

 

                                                                                        dyrektor Szkoły Podstawowej 

                                                                                                     w Gąsocinie 

                                                                                                    Beata Żukowska 


