Magnuszew, dnia 19.05.2020 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

	ZAMAWIAJĄCY


	Gmina Magnuszew
	ul. Saperów 24
	26-910 Magnuszew
	gmina@magnuszew.pl
	NIP 812-19-14-938
	REGON 670223830

	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa 30 laptopów wraz z systemem operacyjnym Windows 10 PL (64-bitowa) lub równoważnym. Specyfikacja wg załącznika nr 1.

	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 9 czerwca 2020 r.
Termin płatności: w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.

	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę na prawidłowo wypełnionym formularzu (załącznik nr 2) prosimy złożyć elektronicznie w terminie do dnia 26 maja 2020 r. do godz. 15:30 na adres e-mail gmina@magnuszew.pl w tytule wiadomości należy wpisać: Oferta cenowa na zakup i dostawę laptopów w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła+”.

	OCENA OFERT

Kryterium oceny ofert: 100% cena brutto.

	OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO


Bogdan Kocyk
tel. 486217085 w. 222
bogdankocyk@magnuszew.pl

										Załącznik nr 1
										do zapytania ofertowego


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Komputer (laptop) fabrycznie nowy o parametrach:

Procesor: Minimum Intel Core i3 lub AMD Ryzen 5.
Pamięć RAM: Minimum 8GB DDR4
Bateria: Minimum 4000 mAh
Karta graficzna: zintegrowana z płytą główną
Kamera: wbudowana w ramkę ekranu
Dysk SSD: Minimum 240 GB
Przekątna ekranu [cal]: Minimum 14 maksimum 15,6
Rozdzielczość ekranu: Minimum 1920 x 1080 (Full HD)
Klawiatura: QWERTY
Łączność: Port 1Gbit LAN, Wbudowane WiFi 802.11 a/b/g/n
Zintegrowane komponenty multimedialne: Kamera. Mikrofon, karta audio i głośniki stereo.
Oprogramowanie: Windows 10 PL 64-bitowy (licencja nieograniczona w czasie) wraz ze sterownikami oraz partycją odzyskiwania.
Dodatkowe wyposażenie: Zasilacz wraz z kablem zasilającym
Gwarancja: Minimum 24 miesiące.

										Załącznik nr 2
										do zapytania ofertowego



………………………………………..				…………………………………..
(Imię i nazwisko/Nazwa oraz adres oferenta)			           (miejscowość i data)


FORMULARZ OFERTOWY

	Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia ………….…... dotyczące zakupu komputerów (laptopów) szt. 30 (wg specyfikacji z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego) w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła+”.

	Typ, producent i nazwa laptopa ……………………………………………………………
o specyfikacji:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
	System operacyjny …………………………………………………………………………
	Oferuję cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia …………………………….. zł


	VAT ………………….. zł

	Brutto ………………… zł.

	Oświadczam, że zapoznaliśmy się z dokumentacją Zapytania Ofertowego udostępnionego przez Zamawiającego, nie wnosimy do niej uwag.
	Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w Zapytaniu Ofertowym.




								………………………………………….
									          (podpis oferenta)

