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Zapytanie cenowe 

 
Gmina Brzeźnio z siedzibą ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio kieruje do Państwa 
zapytanie cenowe w sprawie wykonania dostawy o wartości poniŜej 14 000 euro (zgodnie 
z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

 
 

1. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputera przenośnego i urządzenia 
wielofunkcyjnego w ramach projektu „Nasze przedszkole” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego” 

  
Parametry zawiera tabela poniŜej: 
 

Lp Nazwa Ilość 

1 

Komputer przenośny z oprogramowaniem: 

Model: HP ProBook 4510s 
Procesor: Intel Core 2 Duo T6570 
Przekątna ekranu: 15.6” 
RAM: 2048 MB 
HDD: 250 GB 
Napęd optyczny: DVD-RW 
Komunikacja: LAN + WIFI 
System Operacyjny: Windows 7 Prof 
 
Oprogramowanie: Office SBE PL OEM 
 
Gwarancja: 36 miesięcy 
 

1 

2 
Urządzenie wielofunkcyjne M1522n MFP 

Gwarancja: 12 miesięcy 
1 

 
 

2. Rodzaj zamówienia: dostawa  
 
3. Kody ze słownika CPV 
30 21 31 00 – 6 komputery przenośne 
30 12 11 00 – 4 fotokopiarki 
 
4. Miejsce dostawy: budynek Urzędu Gminy Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 

Brzeźnio. 
 
5. Termin realizacji dostawy: 7 dni od dnia podpisania umowy. 
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6. Warunki płatno ści: 
Przelew na rachunek bankowy dostawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od 
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
 
7. Kryteria oceny ofert 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 
Cena – 100% 
 
8. Informacje dodatkowe: 
 
1) Dostawca w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto i cenę brutto 

ogółem za całość zamówienia. 
 

2) Zamawiający wybierze ofertę cenową dostawcy odpowiadającą wszystkim wymogom 
postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia i o najniŜszej cenie 
brutto za całość dostawy. 

 
3) W sprawach dotyczących zapytania cenowego informacji udziela Przemysław 

Jasianek w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30, tel. (43) 820-
30-26, 

Pytania moŜna kierować równieŜ pisemnie na adres: Urząd Gminy w Brzeźniu, ul. Wspólna 
44, 98-275 Brzeźnio. 

 
Ofertę cenową (formularz ofertowy) naleŜy złoŜyć w Sekretariacie Urzędu Gminy  
w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, I piętro, pok. 17 w formie pisemnej,  
w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi dostawcy (pieczęć firmowa) oraz napisem: 
„ Dostawa komputera przenośnego i urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu  
„Nasze przedszkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 
4) Termin składania ofert: do dnia 11.12.2009r. godz. 15.00 

 
5) Oferta cenowa złoŜona po terminie składania ofert podanym powyŜej nie będzie brana 

pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.  
 
6) Dostawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę cenową przed 

upływem terminu składania ofert. 
 

7) Z dostawcą, którego oferta cenowa zostanie uznana za najkorzystniejszą w terminie do 
7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty zostanie podpisana umowa. 

 
8) Termin związania ofertą cenową wynosi 15 dni od dnia otwarcia ofert przez 

Zamawiającego. 
 

9) PowyŜsze zapytanie cenowe wraz z formularzem ofertowym zostało zamieszczone na 
stronie internetowej Zamawiającego: www.brzeznio.finn.pl 

 
10) W sprawach związanych z zapytaniem cenowym dopuszcza się porozumiewanie 

drogą: 
- pisemną, telefoniczną lub faxem – nr (43) 820-36-71. 
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W przypadku korzystania z innych niŜ pisemna form porozumiewania, Strony mogą Ŝądać 
potwierdzenia otrzymania informacji bądź dokumentu. 
 
11)  Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia 
 
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową lub  
e-mailową w ciągu dwóch dni od dnia rozstrzygnięcia, następnie zostanie podpisana 
umowa. 
 

14) Załączniki: 
- formularz ofertowy 

 
 
Brzeźnio, dn. 07.12.2009r. 
 
 

Wójt Gminy 
/-/ Dorota Kubiak 


