
               

Hajnówka, dnia 25.07.2018 r. 

                
ZOK.042.1.2.2018 
           (znak sprawy) 
 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E 

1. Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na zakup, dostawę, montaż, instalację, 
uruchomienie oraz konfigurację sprzętu multimedialnego do Żłobka Samorządowego                          
w Hajnówce. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. (art. 4 pkt 8 w/w ustawy). 

Postępowanie prowadzone jest w ramach realizacji zadania pn. "Utworzenie żłobka 
samorządowego w mieście Hajnówka" w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" - edycja 2018 (Moduł 1b).  
 
2. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: 

    a) termin realizacji zamówienia: do 27.08.2018 r., 

    b) okres gwarancji: minimum 5 lat. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania 

przez wszystkie strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, 

    c) warunki płatności: przelew do 14 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i wpływu 

prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, 

    d) inne: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Sposób uzyskania dokumentacji lub dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu 
zamówienia: tel.: nr 85 682 - 24 – 88, faks: nr 85 674 37 46, e-mail: j.stefaniuk@hajnowka.pl 

4. Kryteria oceny ofert: 

Cena – waga 100%  

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta  z  najniższą  ceną  brutto. Oferta najkorzystniejsza  

(z najniższą ceną brutto) otrzyma 100 pkt, każda następna oferta otrzyma liczbę punktów 

proporcjonalnie mniejszą, liczoną według wzoru:  

                                                    

                                                            cena brutto oferty najniższej x 100  

Liczba punktów oferty badanej = --------------------------------------------  

                                                                    cena brutto oferty badanej  

 
5. Wymagania stawiane wykonawcom (np. posiadanie koncesji, zezwolenia, i in.; lista 
dokumentów,  które należy dołączyć do oferty): 
a) Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, tj. w szczególności 
dostarczenia przez Wykonawcę zakupionych towarów określonych w Opisie przedmiotu zamówienia 



stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego własnym transportem, łącznie z 
rozładowaniem, rozpakowaniem, montażem, instalacją, uruchomieniem oraz konfiguracją sprzętu 
multimedialnego na własny koszt i własne ryzyko, w godzinach i dniu ustalonym uprzednio z 
Zamawiającym, 
b) wszystkie przedmioty powinny być fabrycznie nowe, tzn. żaden towar wymieniony w Załączniku nr 
1 do niniejszego Zapytania ofertowego nie może być wcześniej używany oraz powinny posiadać 
niezbędne certyfikaty i atesty wymagane prawem, 
c) w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik należy przedstawić pełnomocnictwo do 
reprezentowania Wykonawcy,  dołączone jako załącznik do oferty. 
 
6. Wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana 
jest  forma pisemna umowy) – wzór umowy stanowi Złącznik nr 3 do niniejszego Zapytania 
ofertowego. 

7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego    
wniesienia (jeżeli jest wymagane) – nie dotyczy. 

8. Cena ofertowa powinna zawierać w sobie: cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z 
wykonaniem zamówienia oraz podatek VAT. 

9. Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do 
niniejszego Zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć: 

1) Kosztorys przedmiotu zamówienia – według wzoru stanowiącego Załącznik do Formularza 
ofertowego, 
2) Zaakceptowany (zaparafowany na każdej ze stron) wzór umowy – stanowiący Załącznik nr 3 do 
Zapytania ofertowego, 
3) Podpisaną Klauzulę informacyjną – stanowiącą Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 

10. Ofertę należy złożyć do dnia 03.08.2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego,                   
tj. Urz ąd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul.  A. Zina 1, pok. nr 219 (Sekretariat) lub 
przesłać faksem (nr 85 674 37 46), albo drogą elektroniczną (e-mail: j.stefaniuk@hajnowka.pl),    
z dopiskiem: „Oferta sprzętu multimedialnego do Żłobka Samorządowego w Hajnówce”. Oferty 
które wpłyną do siedziby Urzędu Miasta Hajnówka po wyznaczonym terminie składania nie 
będą rozpatrywane. 

 

Zastępca Burmistrza  

      Andrzej Skiepko    

 
 


