
GMINA Ul""UCLNO
111. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
teł. (0-44) 7363100, fax (0-44) 7363111

NIP: 768-171 -75-75

Załącznik nr 2
do Regulaminu udzielania zamówień

o wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości

kwoty 30 000 euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację zadania: Dostawa tabletów dla najlepszych absolwentów szkół
prowadzonych przez Gminę Opoczno.

I. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę
oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na realizację
zadania: "Dostawa tabletów". Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i
czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez
Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa tabletów dla najlepszych absolwentów szkół
prowadzonych przez Gminę Opoczno.

Dostawa:

l. Tabletów dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez Gminę Opoczno - 18
szt.

2. Tablet posiadający co najmniej następujące wartości parametrów techniczno-
użytkowych:

Parametry techniczne - minimalne
PROCESOR Dedykowany, 4- rdzeniowy, taktowany 1,2 GHz

PAMIĘĆ
Wewnętrzna 16 GB
Operacyjna l GB
7 cali,

IPS
EKRAN

Rozdzielczość 1280 x 800
Sposób obsługi - dotykowy

SYSTEMOPERACYJNY Android w wersji min. 4.2
Bezprzewodowa: WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth

KOMUNIKACJA
Wyjście słuchawkowe
USBl x Micro
Wbudowany odbiornik GPS

KAMERA 5 Mpix - tylna z możliwością robienia zdjęć, 1.6 Mpix -
przód

DOŁĄCZONE AKCESORIA
Zasilacz
Kabel micro USB

Dodatkowe wymagania:
l) Termin realizacji zamówienia: 23 czerwca 2014 r. - wymagany.
2) Gwarancja min. l rok od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
3) Miejsce dostawy: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w

Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26 -300 Opoczno, budynek E.

II. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryteriumjiami:
Najniższa cena, kryterium wagowe: 100%



III. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące
dokumenty:
l. Wypełniony formularz ofertowy.
2. Parafowany egzemplarz projektu umowy.

IV. Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem
zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

V. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę obowiązuje przez cały okres
obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 10 czerwca 2014 r. do godz. 14:00 w siedzibie
Zamawiającego ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, sekretariat Urzędu Miejskiego, w
zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. I. Oferta otrzymana przez
Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez
otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może
złożyć tylko jedną ofertę, wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożona
przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

VII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi 10 czerwca 2014 r. godz. 14:30 w
siedzibie Zamawiającego ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, pok. 82. Osobą
uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Pani Magdalena Jarzębowska, tel. 44 736-
31-27.

VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie do 3 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest
zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swojej treści wszystkie
elementy oferty Wykonawcy.

Załqczniki:
l. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.


