
   

 
Gmina Roźwienica 
Roźwienica 1 
37-565 Roźwienica 

Roźwienica, 2012-09-07 
 

Numer sprawy: RG.271.17.2012 
 
 

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE 
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) 

określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy RG.271.17.2012, nazwa zadania: Dostawa 

sprzętu komputerowego i multimedialnego do szkół podstawowych na terenie gminy 

Roźwienica. 

 

W związku z planowanym zakupem Gmina Roźwienica prosi o przedstawienie oferty 

cenowej w następującym zakresie: 

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest 

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego - laptopy szt. 4 , 

drukarki laserowe szt. 3 oraz projektor multimedialny szt. 1. Szczegółową specyfikację 

techniczną sprzętu zawiera załącznik  - specyfikacja sprzętu. 

 Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz dopuszczony do  

stosowania w placówkach oświatowych. Proponowane produkty muszą posiadać  

odpowiednie  atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm 

określonych obowiązującym prawem i dopuszczone do obrotu handlowego. Jeżeli w 

szczegółowym wykazie pomocy dydaktycznych wskazano nazwy zwyczajowe lub 

produkty konkretnych producentów, to nie mają one na celu naruszenia art. 29 i art. 7 

ustawy Pzp a jedynie sprecyzowanie  oczekiwań jakościowych i określenie cech 

technicznych. Zamawiający dopuszcza  rozwiązania równoważne z opisywanym. 

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne winien wykazać, iż oferowany 

asortyment będzie o takich samych  lub lepszych parametrach technicznych, 



   

jakościowych i funkcjonalnych. W sytuacji zaproponowania rozwiązań równoważnych 

Dostawca winien przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające 

spełnianie  opisywanych wymagań.   

 

wspólny Słownik Zamówień: 

30213100-6 Komputery przenośne 

38652100-1 Projektory 

30232110-8 Drukarki laserowe 

 

Termin wykonania zamówienia:  

  2012-09-28 

 

  Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego 

zamówienia.   

 

  Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która 

przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji 

zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.  

 

  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

Nazwa kryterium Waga 

Cena 100 

 

Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia: 2012-09-14 do godz. 09:30 

  w siedzibie zamawiającego Urząd  Gminy Roźwienica 

Roźwienica 1 

37-565 Roźwienica 

Pokój Nr 2 

 

  Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 16 622 58 



   

22 lub pocztą elektroniczną na adres ug_rozwienica@pro.onet.pl    lub gdula@op.pl   

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.rozwienica.itl.pl  

  oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: przesłane 

pocztą elektroniczną lub faksem albo pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru 

 

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są: 

stanowisko  inspektor  

imię i nazwisko Marian Gdula   

tel.   16 622 58 22  w. 33  

fax.    16 622 58 22   

w terminach   w godzinach pracy zamawiającego  

 

  

Załączniki: 

Formularz ofertowy 

Formularz cenowy  

 Oświadczenie o spełnieniu warunków  

          / -- / 

___________________________ 

Wójt Gminy - inż. Tomasz Kotliński 
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