
 

Projekt ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID 19 ”  współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020

                                                                                              Piotrków Trybunalski, dn. 14.09.2020  r.

PCPR.8040.1.2020

ZAPYTANIE CENOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30.000 EURO

......................W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
poniżej 30.000 euro w ramach realizowanego projektu  pn.  ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej w okresie epidemii COVID 19 ” zwracam się z prośbą  o przedstawienie oferty cenowej
wykonania zamówienia obejmującego Zakup i dostawę 14 sztuk laptopów z oprogramowaniem wraz
z torbą i drukarką

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.1. Notebook typu HP 250 G7 i3-8130 U 15,6”Matt SVA 8GB DDR4 SSD256 UHD620 DVD 
W10 Pro 3C100EA 1Y Dark Ash Silver- 14 sztuk - gwarancja 5 lat - 14 sztuk

1.2.Torba materiałowa na ww. laptop – 14 sztuk 

1.3. Drukarka  HP DeskJet 2630 drukarka skaner V1N03B - gwarancja 5 lat – 14 sztuk

(opis przedmiotu zamówienia)

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

3.MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1.Ofertę należy złożyć do dnia  02.10.2020 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie, w siedzibie
Zamawiającego pokój nr 20 i oznakować w następujący sposób:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  Aleja 3 Maja 33

97-300 Piotrków Trybunalski

dotyczy 

„Zakupu  i  dostawy  14  sztuk  laptopów  z  oprogramowaniem  wraz  z  torbą  i  drukarką”
w  ramach  realizowanego  projektu pn.”Wsparcie  dzieci  umieszczonych  w  pieczy  zastępczej
w okresie epidemii COVID -19”

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3. Wykonawcy, którzy złożą oferty po terminie składania ofert, zostaną o tym niezwłocznie 
zawiadomieni, a oferty zostaną im zwrócone po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Oprócz ceny proszę również o podanie:

– możliwego terminu wykonania zamówienia............................................................................................
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– warunków płatności................................................................................................................................

– ..............................................................................................................................................................
(inne informacje ważne dla zamawiającego)

4. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
Cena brutto =100%

Składam ofertę i zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia na następujących warunkach cenowych:
Nazwa i adres Wykonawcy:
Nazwa : …....................................................................................................................................
Adres :   …....................................................................................................................................   
NIP :      ….................................................. REGON : ….............................................................
Nazwa Banku i Nr r- ku bankowego : .......................................................................................... 

Oferuję wykonanie zamówienia - zakup  laptopów :
cenę netto ( sztuka) …............................................................................ zł
podatek VAT .............................. (stawka %) ........................ zł
cenę brutto ( sztuka): ............................................................................ zł
słownie brutto ( sztuka) : .......................................................................................................................... zł
Razem :.................................................................................................................................................

Oferuję wykonanie zamówienia  - zakup drukarek :
cenę netto ( sztuka) …............................................................................ zł
podatek VAT .............................. (stawka %) ........................ zł
cenę brutto ( sztuka): ............................................................................ zł
słownie brutto ( sztuka) : .......................................................................................................................... zł
Razem :.................................................................................................................................................

Oferuję wykonanie zamówienia  - zakup toreb na laptopy :
cenę netto (sztuka) …............................................................................ zł
podatek VAT .............................. (stawka %) ........................ zł
cenę brutto ( sztuka): ............................................................................ zł
słownie brutto (sztuka) : .......................................................................................................................... zł
Razem :.................................................................................................................................................

Oświadczam, ze zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego             
zastrzeżeń.

Załącznikami do niniejszego zapytania cenowego stanowiącymi jego integralną cześć są:
 ...........................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................

W przypadku  wybrania  Państwa  oferty,  zostaną  Państwo  poinformowani  odrębnym pismem o  terminie
przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

                       

                          

  …………………………………………..
           (Podpis Dyrektora Zamawiającego 

               lub osoby upoważnionej)
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