Sochaczew, 24 sierpnia 2012r.
Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny zakupu komputerów z oprogramowaniem
systemowym do pracowni komputerowej, monitorów LCD, notebooka, urządzenia
wielofunkcyjnego – (drukarka, skaner, kopiarka), projektora.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr
19 poz. 177 z póź. zm.) Dyrektor Zespołu Szkół w Sochaczewie zwraca się z zapytaniem ofertowym o
przedstawienie ceny zakupu komputerów z oprogramowaniem systemowym do pracowni komputerowej,
monitorów LCD, notebooka, urządzenia wielofunkcyjnego – drukarka, skaner, kopiarka, projektora.
(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zamawiający:
Zespół Szkół w Sochaczewie
96-500 Sochaczew
ul. Fryderyka Chopina 99
REGON: 017523756; NIP: 837-16-57-721
Telefon: /046/ 863-37-77 Faks: /046/ 863-37-77
E-mail: zs.sochaczew@wp.pl
Przedmiot zamówienia:
1)
Zestaw komputerowy Intel Core i3-2120 Duo 2,2 GHz
•
pamięć RAM: 4 GB
•
dysk twardy: 500 GB HDD
•
DVD-RW
•
ekran 17” LCD
•
system operacyjny Microsoft Windows 7
•
klawiatura i mysz
•
zestaw słuchawkowy
•
gwarancja 24 miesiące
Planuje się zakup 11 sztuk zestawów komputerowych oraz 1 szt. notebooka.
2)
3)

Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka) – 1 szt.
projektor – 1szt.

Wszystkie parametry techniczne winny być potwierdzone w specyfikacji technicznej producenta.
Urządzenia powinny być nowe z potwierdzonego źródła pochodzenia, gotowe do pracy, z kompletem
standardowych materiałów eksploatacyjnych.
Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela nauczyciel informatyki
Krystyna Więckowska
tel. 501-819-419
E-mail: tejki@wp.pl
Sposób przygotowania oferty:
Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę brutto oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby
uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą
być czytelne.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę można przesłać do dnia 29.08.2012r. do godz. 12.00 na adres e-mail szkoły: zs.sochaczew@wp.pl lub
przesłać faksem na numer: /046/ 863-37-77.
Kryterium wyboru oferty: cena 100%
Dodatkowych informacji udziela: Wanda Słubik,
e-mail: zs.sochaczew@wp.pl,
tel. 698-848-424.
Dyrektor Szkoły: mgr Teresa Lutyńska

