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Płock, 2019-01-24 

ZS3.230.1.2019 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 EURO 

Zamawiający - Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) 
zaprasza do  składania ofert w trybie przetargu pn. „Zakup sprzętu elektronicznego”. 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup następującego sprzętu elektronicznego: 

1. Laptop Dell Inspiron 17 (5770-3040) i3-63006U 8GB, 1000GB, Win10 – 1 szt. 

2. Ekran do projektora Avtek Video 200BT – 1 szt. 

3. Uchwyt sufitowy do mocowania projektora (umożliwia regulację długości 38-58 cm, 
regulacja kąta pochylenia – 1 szt. 

4. Kabel HDMI 15m – 2 szt. 

5. Laptop Dell Inspiron 15,6’’, I3-6006U, 4GB RAM, 1TB dysk, Win 10 – 2szt. 

6. Projektor Vivitek DV 263 – 2 szt. 

7. Laptop Dell Inspiron 7786 17,3” – i7-8565U-16GB RAM, dysk 512 GB SSD, grafika 
MX150, Win 10 – 1 szt. 

II. Termin wykonania zamówienia: 01.02.2019 do 08.02.2019 r. 

III. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia.  

2. Do oferty należy dołączyć aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców lub KRS, podpisany 

wzór umowy stanowiący załącznik nr 2. Ponadto, w przypadku popisania dokumentów przez 

pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa. 

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę 

i kolejno ponumerowane, począwszy od nr 1 na pierwszej stronie oferty. 

5. Kartki powinny być połączone w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. 

6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany tekście oferty muszą być 

parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 

 



                     2/7 

 

 

    

 IV. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w sekretariacie 
szkoły do dnia 01.02.2019 r. do godz. 09:00 w zamkniętej kopercie z nazwą firmy oraz 
dopiskiem: „Oferta na zakup sprzętu elektronicznego”. Decydująca jest data wpływu 
do siedziby Zamawiającego. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Ocena ofert odbędzie się w dniu 01.02.2019 r. godz. 09:30 w pokoju dyrektora szkoły, 
a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone do dnia 01.02.2019 r. na stronie 
internetowej szkoły pod adresem www.3lo.pl. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz konspektów. 

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.3lo.pl. 

6. W przypadku, gdy oferent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub 
oświadczeń lub są one niezgodne z zapisami ogłoszenia, Zamawiający wzywa 
do ich uzupełnienia, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń  
we wskazanym terminie powoduje odrzucenie oferty. 

7. W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską, Zamawiający wzywa Oferenta 
do złożenia wyjaśnień, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą. Brak wyjaśnień lub uznanie ich przez Zamawiającego 
za nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty. 

 V. Warunki realizacji zamówienia: 

Przedmiot zamówienia powinien być dostarczone do siedziby Zamawiającego 
w wyznaczonym terminie oraz sprawdzone pod względem prawidłowości funkcjonowania. 

VI. Ocena ofert: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1. 100%  - cena. 

2. W przypadku zaproponowania tej samej ceny Dyrektor szkoły może zaprosić oferentów 

do złożenia ofert ustnych. 

3. Dyrektor szkoły może zwrócić się do każdego oferenta o złożenie w wyznaczonym 

terminie wyjaśnień dotyczących jego oferty.  

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która będzie spełniała 

wymogi formalne. 

5. Dyrektor szkoły może bez podania przyczyny: 

- zamknąć zaproszenie do składania ofert bez wybrania jakiejkolwiek oferty, 

- unieważnić zaproszenie do składania ofert. 

http://www.3lo.pl/
http://www.3lo.pl/
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VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej szkoły 

pod adresem: www.3lo.pl. 

VIII. Minimalny okres gwarancji na wykonane prace. 

24 miesiące 

IX. Okres związania ofertą. 

Oferent jest związany ofertą przez okres 14 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej 

podpisania. 

X. Dodatkowe informacje. 

Cena oferty powinna uwzględniać dostawę komputerów do siedziby Zamawiającego.  

Dodatkowych informacji udziela Pan Paweł Dorobek pod nr tel. 24 364 06 47. 

XI. Klauzula informacyjna RODO: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 3 w Płocku przy 

ul. Łukasiewicza 11, 09-400 Płock, 

 Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Nr 3 w Płocku 

jest możliwy pod adresem e-mail: iod@zjoplock.pl;   

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)  

i  c) RODO w celu realizacji zadania pod nazwą: zajęcia pozalekcyjne z lektorem 

natywnym języka angielskiego dla uczniów liceum oraz gimnazjum prowadzonym  

w trybie art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami); 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Regulaminu 

Udzielania Zamówień Publicznych do 30 000 euro w Zespole Szkół Nr 3 w Płocku;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu 

Udzielania Zamówień Publicznych do 30 000 euro, przez okres 5 lat od dnia 

zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże 

jest to warunek konieczny do zawarcia Umowy .  

 Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania - stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

http://www.3lo.pl/
mailto:iod@zjoplock.pl
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1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO; 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO.  

 

XII. Załączniki. 

1. Wzór formularza ofertowego. 

2. Wzór umowy 
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Załącznik nr 1 

 

Formularz oferty 

 

na realizację zadania pod nazwą 

„Zakup sprzętu elektronicznego”. 

 

I. Dane dotyczące oferenta: 

 

Nazwa……………………………………………………………………………................................. 

 

Siedziba…………………………………………………………………………………………………. 

 

Nr telefonu/faksu………………………………………………………………….............................. 

 

Nr NIP……………………………………………………………………………................................. 

 

Nr REGON………………………………………………………………………................................. 

 

www…………………………………………………………………………….................................... 

e-mail…………………………………………………………………………….................................. 

 

II. Dane dotyczące Zamawiającego: 

 

Gmina – Miasto Płock, 

09-400 Płock,  

pl. Stary Rynek 1,  

NIP 774-31-35-712 

Odbiorca: 

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku 

09-400 Płock 

Ul. Łukasiewicza 11 

Tel./fax. 24-364-06-40 

 

III. Zobowiązania wykonawcy: 

Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia do Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku zgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia za następującą cenę: 
 
 
 

Przedmiot zamówienia Cena za 1 ilość Wartość netto Wartość brutto 
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szt. netto 
1. Laptop Dell Inspiron 17 (5770-3040) 
i3-63006U 8GB, 1000GB, Win10 

 1   

2. Ekran do projektora Avtek Video 
200BT 

 1   

3. Uchwyt sufitowy do mocowania 
projektora 

 1   

4. Kabel HDMI 15m  2   
5. Laptop Dell Inspiron 15,6’’, I3-
6006U, 4GB RAM, 1TB dysk, Win 10 

 2   

6. Projektor Vivitek DV 263  2   
7. Laptop Dell Inspiron 7786 17,3” – i7-
8565U-16GB RAM, dysk 512 GB SSD, 
grafika MX150, Win 10 

 1   

SUMA 
 

    

 
IV. Oświadczam, że: 

 

a) zapoznałem się z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym o wartości do 30 000 Euro 
 (w tym z wzorem umowy) i nie wnoszę do niego  zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki  
w nim zawarte, 

b) jeśli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast 
poinformujemy o nich Zamawiającego, 

c) jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi, 

d) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 
technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

e) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, 
f) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 
g) nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
h) zapoznałem się z klauzulą informacyjną umieszczoną w dziale XI ogłoszenia  

o postępowaniu, 
i) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, 

1. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy  
w miejscu i terminie wskazanych przez Zamawiającego oraz na warunkach 
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia  
o zamówieniu publicznym o wartości do 30 000 Euro. 

2. Wyrażam zgodę na podanie informacji dotyczącej Wykonawcy/zwycięzcy  niniejszego 
postępowania niezbędnych do ogłoszenia jego wyniku na stronie internetowej 
Zamawiającego.  

3. Oświadczam, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 
fakturach, które będą wystawione w moim imieniu, jest rachunkiem/nie jest 
rachunkiem* dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
- Prawo Bankowe (Dz. U. 2018 poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na dokonywanie przez 
Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.  

 

V. Akceptuję 14 dniowy termin płatności faktury. 
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                                                                              ……..……………………………… 

                                                                                 (data,podpis i pieczęć wykonawcy) 


