Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2016/SR

……………………………dnia…………
FORMULARZ OFERTY nr 1/2016/SR
dotyczy dostawy, instalacji sprzętu TIK dla Gimnazjum w Pietrzwałdzie i Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Lipowie, wraz usługą szkolenia w zakresie obsługi, niezbędnych
do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu
pt. „Stawiamy na rozwój!”
(nazwa rodzaju zamówienia)

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 9/224, 14-100 Ostróda, tel. 667 001 805
NIP: 741-200-37-44, REGON: 510333103

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sprzętu TIK w Gimnazjum
w Pietrzwałdzie i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipowie wraz z usługą szkolenia w zakresie
użytkowania, niezbędnego do prowadzenia zajęć z ich wykorzystaniem w projekcie
„Stawiamy na rozwój!” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 2: Kadry dla
gospodarki. Działanie RPWM.02.02.00: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Poddziałanie RPWM.02.02.01
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych
uczniów – projekty konkursowe.
CPV: 30200000-1 - urządzenia komputerowe
30213100-6 – komputery przenośne
30236000-2 – różny sprzęt komputerowy
a) termin wykonania zamówienia: nie później niż do 20.01.2017r.
b) Warunki płatności: faktura przelewowa z terminem płatności 14 dni

III. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres: Biuro Projektu „Stawiamy na rozwój!”, ul. Jana III Sobieskiego 9/224,
14-100 Ostróda, do dnia: 27.12.2016r., godz. 15.00 (liczy się data wpływu).

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY
Nazwa………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Adres………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
NIP…………………………………………….REGON………………………………….
Adres mailowy …………….………………………………………………………………
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V. CENA OFERTY:
1. Oferuję wykonanie zamówienia – dostawa i instalacja wraz z usługą szkolenia w
zakresie użytkowania:
Lp.

Rodzaj usługi/zakupu według
minimalnego standardu opisanego w
zapytaniu ofertowym nr 4/2016/SNM

Ilość

1.

Wykonanie sieci bezprzewodowej

zestaw

2.

Laptopy

18 szt.

3.

18 szt.

5.

Oprogramowanie Office 2016 lub inny
równoważny o nie gorszych
parametrach, funkcjonalnościach i
jakości
Metalowa szafa do przechowywania
laptopów, z możliwością ładowania
baterii w szafie
Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne

6.

Drukarka 3D

1 szt.

7.

Ekran interaktywny dotykowy

2 szt.

8.

1 szt.

9.

Wizualizer/urządzenie służące do
prezentacji
Dyktafony

10.

Cyfrowy aparat fotograficzny

1 szt.

11.

Tablica interaktywna

1 szt.

12.

Rzutnik multimedialny

1 szt.

13.

Głośniki do tablicy interaktywnej

zestaw

14.

Oprogramowanie antywirusowe

16 st.

15.

Oprogramowanie zabezpieczające
przed treściami niepożądanymi w
internecie
Oprogramowanie do obróbki fotografii
cyfrowej
Oprogramowanie do grafiki
komputerowej.
Oprogramowanie do projektowania
gazet, książek, folderów.

16 st.

4.

16.
17.
18.

Cena
netto /
szt.

Cena
brutto /
szt.

Razem
wartość
netto

Razem
wartość
brutto

1 szt.

1 szt.

2 szt.

16 st.
16 st.
16 st.

RAZEM
Ponadto oświadczam, iż:
1. Zobowiązuję się dostarczyć, zainstalować przedmiot zamówienia w terminie do 20.01.2017r.
oraz przeprowadzić szkolenie z obsługi sprzętu.
2. Cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę zastrzeżeń oraz uzyskałem
/am konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oferuję gwarancję typu on-site na wszystkie w/w produkty trwającą 24 miesiące od podpisania
protokołu odbioru sprzętu.

……………………………………….

……….………………………………..

(miejscowość, data)

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2016/SR

……………………………………………
DANE OFERENTA:

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

Ja,

……………………………………………………………………………………....

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań,
oświadczam

iż

nie

posiadam

powiązań

kapitałowych

lub

osobowych

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów w akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu
lub

w

powinowactwa

związku
w

linii

małżeńskim,
prostej,

w

stosunku

pokrewieństwa

pokrewieństwa

drugiego

stopnia

lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku pokrewieństwa, opieki lub kurateli.

……………………………………….

……….…………………………

(miejscowość, data)

(podpis)
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