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ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa   laptopów   poleasingowych   przeznaczonych   na   potrzeby   Zespolu   Szkól
Rolniczych w Kijanach.

1. Nazwa Zamawiającego:
Powiat  Łęczyński  -  Zespół  Szkół  Rolniczych  w  Kijanach,  Kijany  19,  21-077  Spiczyn,
reprezentowany przez Dyrektor -  mgr inż. Jolantę Wąsala zaprasza do składania ofert:
11. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa ]aptopów poleasingowych przeznaczonych na potrzeby Zespołu Szkól
Rolniczych w Kijanach. Wymagane minimalne parametry techniczne
i funkcjonalne:

-     Procesor min.  Intel core i-5-6300U,
-     pamięćRAM:min. 8GBDDR3,
-     dysktwardy: min. 240 GB typ ssD,
-ekranmin. FullHD  14,1",
-     wbudowana karta graficzna-zintegrowana, wbudowana kamera i mikrofon, mysz,
-     pofty: wbudowane mi.  3x USB 3.0.,  lx HDMI;  1  x DP,  1  x VGA/D -SUB, wyjście

słuchawkowe, czytnik kart 4 w 1,
-    klawiatua: Qwerty,
-     system operacyjny: min. Windows l0 Pro  -wersjajęzykowa polska,
-      oprogramowanie dołączone MS office lub Libreoffice,
I     gwarancja: minimum l2 miesiące,
-      opakowanie:    sprzęt   zostanie   dostarczony   przez   Wykonawcę   w standardowych

opakowaniach     producenta     lub     dostawcy,     bezzwrotnych     i zapobiegających
uszkodzeniom, odpowiadającym właściwościom przedmiotu dostawy.

Laptopy  mogą  być   poleasingowe,   wpełni   sprawne,   gotowe   do   pracy  i odpowiadające
standardom  jakościowym  i technicznym,  wynikających  z ich  przeznaczenia  i fimkcji  oraz
wolne od wad fizycznych i prawnych.
Urządzenia  muszą  dokumenty  gwarancyjne  wjęzyku  polskim.  Do  wszystkich  uządzeń
należy dołączyć wszelkie okablowanie niezbędne do ich prawidłowego użytkowania.

111. Termin realizacji zamówienia
Temin wykonania zamówienia  do dnia 7 września 2020 r.
IV.  Opis sposobu przygotowania oferty.
1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów poleasingowych,   w ilości ok.16 szt.

(zależnie od ceny jednostkowej),  z dostawą do siedziby Zamawiającego.
2.  W ofercie należy podać cenę netto jednego laptopa z oprogramowaniem i dostawą do

siedzibyZamawiającegoorazcenębruttozVATcałościprzedmiotuzamówienia.
3.   Wraz  z  ofeftą  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  zaparafowany  wzór    umowy

(załącznik nr 1 ).
V. Miejsce oraz termin skladania ofert.
1.   Oferty  należy  przesłać  e-mailem:  sekretariat@zsrkijany.pl  do  dnia 3  wiześnia  2020r.

do godz. 10.00.
VI. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
1.  Kryteriun  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  jest  najniższa  oferowana  cena  brutto  za

całość zamówienia,  które spełnia warunki zapytania ofertowego.
2. Oferty złożone po teminie nie będą podlegały ocenie.
VII. Dodatkowe informacje.
Osobą  p®  stronie  zamawńającego  uprawnioną  do  kontalmi  z  oferentami jest  p.  Dariusz
Firczuk,  tel. 81752 75 65.
VIII. Zaląćzniki:
Załączrik nr 1 do zapytania ofertowego - Wzór umowy.
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UMOWA-WZOR

Zawarta w dniu ............ 2020r. r. pomiędzy : Nabywcą -Powiatem Łęczyńskim, Al. Jana
Pawła   11   95A,   21   -   010  Łęczna,   NIP   505-00-17-732,      Odbiorcą   -   Zespołem   Szkół
Rolniczych w Kijanach, Kijany 19, 21 -077 Spiczyn, reprezentowanym przez :

1. Jolantę Wąsa]a - dyrektora Zespolu Szkól Ro]niczych w Kijanach
zwanym w da]szej części Zamawiającym

a

reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej części Wykonawcą
§1

1.  Przedmiotem umowy jest dostawa  ...............  sztuk laptopów poleasingowych
o parametrach zgodnych z ofertą zapytania ofertowego z dnia  1  września 2020r.
i dostawą do siedziby Zamawiającego.

2. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom zgodnym z obowiązującymi
nomiami i przepisami oraz posiadać stosowne certyfikaty.
' 3. Wartość przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt.1 wynosi -.............. zł netto,

•.............  złbrutto.                                                                                                                                                          .

§2
1.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot   zamówienia   w teminie do dnia

7 września 2020r.
2.  Strony dokonywać będą rozliczenia umowy na podstawie wystawionej faktury VAT

w terminie 14 dni od dnia dostarczenia.

§3

1.  Wykonawca   udziela   gwarancji   na   okres    12   miesięcy   z   wyłączeniem   uszkodzeń
wynikających ze złego użytkowania lub konserwacji.

2.  Wszelkie reklamacje mają być zgłaszane przez Zamawiającego w fomie pisemnej.
3.  Na realizację reklamacji ustala się temin - 30 dni.

§4

Do    wszelkich kwestii nieuregulowanych   niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilne8O.

§S

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej  umowy będą
załatwiane   polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego załatwienia, będą
rozstrzygane przez rzeczowo właściwe sądy powszechne w Lublinie.

§6

Umowa  została  sporządzona  w  dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach  po jednym  dla
każdej ze strony.
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