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                           załącznik nr 2 do regulaminu 
               udzielania zamówień publicznych 
                     w Zespole Szkół Agrotechnicznych 
               w Słupsku 
Zespół Szkół Agrotechnicznych 
im. W. Reymonta 
w Słupsku 
tel.  59 9456448 
fax: 59 8456753 
 

Zapytanie ofertowe nr 4/2020 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Zespół Szkół Agrotechnicznych im. W. Reymonta 
ul. Szczecińska 36 76 – 200 Słupsk 
NIP: 839-204-03-22, REGON: 000097301 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie klasopracowni w 15 sztuk tabletów mobilnych wraz z 

klawiaturami do wykorzystania przez uczniów niepełnosprawnych.  
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

 Przekątna ekranu: min 10.10 cali 
 Typ matrycy: IPS (In-Plane Switching), ekran dotykowy, pojemnościowy 
 Procesor: min. Intel® Celeron® Processor N3350 (2M Cache, up to 2.4 GHz) 
 Grafika: min. Intel® HD Graphics 500 
 Pamięć RAM: min. 4.00 GB 
 Pamięć wbudowana: min. 64GB 
 Złącza: Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm; micro HDMI; micro USB; USB 3.0 Type-C 
 Łączność: Bluetooth 4.0; WiFi.  
 Pojemność baterii: min. 3250 mAh 
 Kamera internetowa: min. 2.0 Mpix 
 Aparat cyfrowy: auto Focus min 2Mpix 
 System Operacyjny: Windows 10 Home PL 64-bit10 
 Dołączona klawiatura stanowiąca komplet z tabletem  

 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do max. 09.10.2020 r. 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 Oferta powinna: 

- być przygotowana zgodnie z formularzem zamieszczonym wraz z zapytaniem ofertowym (załącznik 
nr 1) 

- zawierać dołączone i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
(załącznik nr 2), 

 - być opatrzona pieczątką firmową, 
 - posiadać datę sporządzenia, 
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail, 
 - być podpisana czytelnie, 

- zawierać dołączoną specyfikację ofiarowanego sprzętu. 
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V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zsa@zsa.slupsk.pl, 

faksem na nr: 59 8456 753,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: 76-200 Słupsk, 
ul. Szczecińska 36 do dnia 06.10.2020 r.  do godz. 14.00 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana w dniu 07.10.2020r. do godz. 14.00, a wyniki  i wybór 
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły pod adresem 
http://zsa.slupsk.pl/bip/ do godziny 15.00 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
VI. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 1 -  cena 40% 

2 -  zgodność ze specyfikacją techniczną 40% 
 3 -  termin wykonania 20% 
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem zsa.slupsk.pl 

 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 
      Umowa z firmą wykonującą zadanie, wyłonioną w toku postępowania zawarta zostanie z chwilą 
   potwierdzenia przez organ prowadzący szkołę otrzymania przez Zespół Szkół Agrotechnicznych  
      w Słupsku środków na wykonanie tego zadania. 
 Dodatkowych informacji udziela Iwona Wojtkiewicz pod numerem telefonu 59 8456448 

 
 
 
 
Załączniki: 
- załącznik Nr 1 – formularz ofertowy 
- załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 


