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Sierpc, 07 maja 2018 roku 

RO.271.2.2018 

 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do placówek oświatowych 
z terenu Gminy Sierpc w ramach realizacji projektu pn. ”Szkoła równych szans!” dofinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 ”Kształcenie 
i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 
 

I. Zamawiający informuje, iż zmienia w treści zapytania ofertowego zapis w pkt V ( KRYTERIA 
STOSOWANE PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY) ppkt 2, który otrzymuje 
brzmienie:  

 
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

 

 Cena – 60 % 

Podana w ofercie cena jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać wszystkie wymagania 
niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w nim nieujęte, 
a niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
Ceną oferty jest wysokość brutto za wykonanie całego zamówienia i jest stała. 

        Cenę oferty należy podać cyframi i słownie w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
        Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone. 
        Rozliczenie za wykonane zamówienie odbywać się będzie w walucie PLN.  
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

 Gwarancja producenta potwierdzona oświadczeniem o przejęciu gwarancji przez producenta na laptopy 
i projektory – 40% 

 
Wykonawca w formularzu ofertowym określi oferowany okres gwarancji na laptopy i projektory oraz pozostały 
asortyment. 
Wymagany minimalny okres gwarancji – 24 miesiące. 
Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem 
laptopów i projektorów. 

 
Ocenie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 
Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która uzyska największą liczbę punktów w bilansie powyższych kryteriów oceny 

ofert. 
        W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku. 
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II. Zamawiający informuje, iż zmienia pkt 3 formularza ofertowego, który otrzymuje brzmienie: 

3. Oświadczam/y, że na w/w asortyment udzielamy gwarancji:   
- laptopy, projektory: ……………….. miesięcy,  

- pozostały asortyment: ……………… miesięcy, 

  od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia  bez wad i usterek. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że z uwagi na zakres dokonanej zmiany treści zapytania ofertowego termin 

składania ofert nie ulega zmianie. 

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego i jego załączników pozostają bez zmian. 

 

 
 
 


