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Białystok, dnia 18.11.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku
ul. Ks. St. Suchowolca 26, 15-567 Białystok
tel. 85 741-10-75 (w. 23)
e-mail: zamowieniapubliczne@zsrckp.pl
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„Zakupu wraz z dostawą monitora interaktywnego, laptopa z myszką, komputera
stacjonarnego, głośnika do komputera, pięciu tabletów, telewizora mobilnego ze
stojakiem i dwóch radiomagnetofonów do Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku.”
której wartość szacunkowa nie przekracza 130 000 zł wyłączonej ze stosowania przepisów
ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2022r poz. 1710) Prawo zamówień Publicznych (art. 2
ust. 1 pkt. 1).
Rodzaj zamówienia: dostawa
I. Opis przedmiotu zamówienia: zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i RTV do
Zespołu Szkół Rolniczych.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zapotrzebowanie określone jest według
poniższego zestawienia.
2. Monitor interaktywny i telewizor mobilny zostaną dostarczone wraz montażem.
Lp.

Nazwa urządzenia

Ilość w szt.

1.

Monitor interaktywny 75 cali 4K, złącza HDMI, RJ-45, USB, Wi-Fi

1

2.

Laptop z myszką i torbą 15,6” FHD procesor min. /i5-11gen/ pamięć RAM min.

1

16GB, dysk min. 512 GB SSD M.2 NVMe, min. Window 10 Pro 64bit, LAN 1 Gbps,
HDMI , USB 3.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, mikrofon, głośniki stereo,
klawiatura z blokiem numerycznym
3.

Komputer stacjonarny procesor min. /i5-11gen/ pamięć RAM min. 16GB, dysk

1

min. 512 GB SSD, min. Window 10 Pro, 64bit. LAN 1 Gbps, HDMIx2 , USB 3.0, karta
dźwiękowa, monitor min. 24 cale HDMI,
4.

Głośnik do komputera

1

5.

Tablety dla uczniów min. 10,3”, pamięć RAM min. 4GB, pamięć wbudowana min.

5
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128GB , Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, modem 4G (LTE), obsługa kart pamięci,
Bluetooth, mikrofon, głośniki stereo, min. Android 11
6.

Telewizor mobilny 100 cali 4K DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, HDMI, USB,

1

Bluetooth, LAN (RJ-45) Wi-Fi
7.

Stojak mobilny do telewizora 100 cali 100 kg regulowany

1

8.

Radiomagnetofon CD-Audio, CD-R/RW, MP3, WMA, USB, DAB+,Wejście liniowe

2

audio AUX, zasilanie bateryjne i sieciowe

3. Koszt dostawy powyższego sprzętu do Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia tj. od dnia podpisania umowy do 28.12.2022r.
5. Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta w terminie 2 dni od
dnia wyboru ofert.
6. W przypadku nie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą we wskazanym terminie
Zamawiający uprawniony będzie do wyboru oferty innego Wykonawcy, który otrzyma
kolejną najwyższą liczbę punktów w oparciu o zastosowane kryteria.
7. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy przesłać na przygotowanym formularzu ofertowym (załącznik nr 1) do
niniejszego
zapytania
ofertowego
drogą
elektroniczną,
na
adres:
zamowieniapubliczne@zsrckp.pl do dnia 24.11.2022r. do godz. 10:00
a) oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
swoją ofertę.
b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
c) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
8. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych
następujących kryteriów: Cena – 100%.

ofert

na

podstawie

9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
a) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
b) Zamawiający prześle pocztą elektroniczną zawiadomienie o wyborze oferty wszystkim
wykonawcom, którzy ubiegali się o zamówienie oraz zamieści na stronie internetowej
zamawiającego informację o wyborze.
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10. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami :
Adam Gromko – tel. 737 573 963 (pn-pt 8:00-14:30)
11. Wymagania ogólne:
a) posiada uprawnienia do dostawy przedmiotu umowy;
b) posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu umowy;
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie
przedmiotu umowy;
d) nie istnieją żadne okoliczności faktyczne lub prawne, które uniemożliwiłyby lub
utrudniałyby należyte wykonanie przedmiotu umowy.

