Elektronicznie podpisany przez
Danuta Latos
Data: 2020.11.19 09:56:45 +01'00'

Skarżysko-Kamienna, 19.11.2020r.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Legionów 124
26-110 Skarżysko-Kamienna

Zapytanie ofertowe
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny na zakup, dostawę nowego
sprzętu komputerowego (komputer, monitor, klawiatura, myszka).

Zamawiający:
Nabywca:
Województwo Świętokrzyskie, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce NIP 9591506120
Odbiorca:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Legionów 124, 26-110
Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Danutę Latos – Dyrektora Centrum

1. Przedmiot zamówienia:
Zakup, dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
2. Cel wyceny: wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Termin realizacji: maksymalnie 21 dni od momentu podpisania umowy.
4. Kryterium wyboru oferty: cena – 100%,
5. Sposób przygotowania oferty: zgodnie z formularzem ofertowym.
6. Miejsce i termin złożenia oferty: .Ofertę cenową należy doręczyć listownie na
adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Legionów 124, 26-110
Skarżysko-Kamienna w terminie do dnia 30.11.2020r. do godziny 11:00. lub
mailowo na adres: kontakt@ckziu.pl

7. Inne: Dodatkowo szkoła jest zwolniona z podatku VAT na sprzęt komputerowy.
8. Sprzedaż

sprzętu

komputerowego

dla

szkół

ze

stawką

VAT

0

%

Na podstawie "Ustawy o podatku od towarów i usług" z dnia 11 marca 2004 roku
(art. 83 ust. 1 pkt. 26 oraz ust.14 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.)
stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:
- dla placówek oświatowych (szkoły, przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły
wyższe i placówki opiekuńczo wychowawcze),
Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają następujące towary:
- jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów
stacjonarnych.

Zapytania o przedmiot zamówienia:
Łukasz Płusa – specjalista nr tel. 412531946, mail: kontakt@ckziu.pl

Załączniki:
1.

Formularz ofertowy

2.

Specyfikacja techniczna – wycena ofertowa

3.

Wzór umowy

……………………………………….
(data i podpis dyrektora)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego:
na zakup i dostawę sprzętu komputerowego
dla CKZiU w Skarżysku-Kamiennej

.................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

..........................., dnia ……………2020 r.
(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY
ZAMAWIAJĄCY:
Nabywca: Województwo Świętokrzyskie, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Odbiorca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Legionów 124,

26-110 Skarżysko-Kamienna
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zakup, dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
WYKONAWCA(Y):
Nazwa/y/ (firma/y/) albo imię/imiona/ i nazwisko/a/:
....................................................................................................................................................................
Siedziba/y/ albo miejsce/a/ zamieszkania i adres/y/:
……………………………………………………...................................................................................
Regon: .........................................................
NIP: .............................................................
Tel.: .............................................................
Faks: ...........................................................
e-mail:.....................................................................................................................

OFEROWANA CENA:
Komputer PC – 8 szt.
Cena oferty netto: ……………............ PLN,
podatek VAT (stawka 0 %): ........................... PLN
Cena oferty (brutto): ……………............ PLN
(słownie brutto: …................................................................................................……………............)
Monitor – 8 szt.
Cena oferty netto: ……………............ PLN,
podatek VAT (stawka 0 %): ........................... PLN
Cena oferty (brutto): ……………............ PLN

TERMINA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
……… dni, licząc od daty zawarcia umowy. Nie później niż do 18.12.2020
WARUNKI PŁATNOŚCI:

Faktura płatna w terminie 21 dni, od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
Oświadczamy, że akceptuję/my warunki określone w załącznikach zapytania
ofertowego i we wzorze umowy oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zwarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczam/my, że w stosunku do wykonawcy/ów nie otwarto likwidacji, ani
nie ogłoszono upadłości.
Oświadczam/my, że nie zalegam/y z opłacaniem podatków, opłat oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub że uzyskałem/liśmy przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

…………………...........…….
(podpis i pieczątka osoby podpisującej ofertę)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
na zakup i dostawę sprzętu komputerowego
dla CKZiU w Skarżysku-Kamiennej

Specyfikacja techniczna - wycena ofertowa
1. Komputer PC – szt. 8
Nazwa oferowanego sprzętu/ producent…………………………………………………
Model: ………………………………………………………………………………………..
Cena jednostkowa netto: ………………..zł. x 8 szt. =……

…………….złotych netto
Cena

Jednos
Produkt

ilość

tka

jednostkowa
Specyfikacja

brutto

miary

(w tym
kwota VAT)

Komputer PC

8

Szt.

typ: komputer stacjonarny
obudowa typu dekstop leżąca z możliwością postawienia
w pionie (typ SFF small form factor).
zastosowanie: komputer wykorzystywany dla potrzeb
edukacyjnych i aplikacji biurowych
procesor: umożliwiający uzyskanie wydajności
komputera 6000 punktów wg testu CPU Benchmarks
firmy PassMark Software.
płyta główna: kompatybilna z wszystkimi podzespołami.
pamięć operacyjna: min. 4GB DDR4
dysk twardy: min. 128SSD
napęd optyczny: DVD-/+RW
karta dźwiękowa: zintegrowana
karta graficzna: zintegrowana
karta sieciowa: 10/100/1000 MBit/s
karta sieci bezprzewodowej b/g/n
porty: min. 1x HDMI, 1 x VGA
porty USB: min. 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
klawiatura USB QWERTY w układzie języka polski
programisty
mysz optyczna USB
zainstalowany system operacyjny Windows 10 Home lub
Pro 32/64bit PL OEM lub równoważny tj. obsługujący
wszystkie programy obsługiwane przez ww. system oraz
wykonujący wszystkie funkcjonalności ww. systemu,
obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez
ww. system.
Gwarancja: udzielana przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta
minimum 24 m-ce

………..……………………………
(podpis wykonawcy)

2. Monitor – 8 szt.
Nazwa oferowanego sprzętu/ producent………………………...…………,
Model: …………………………………………………………….…………….
Cena jednostkowa netto: ……………………..zł. x 8 szt. = ………..………złotych netto
Cena
Jednos
Produkt

ilość

tka

jednostkowa
Specyfikacja

brutto

miary

(w tym
kwota VAT)

monitor

8

Szt.

monitor: typ wyświetlacza – LED
rozdzielczość: 1920x1080 FullHD
przekątna: co najmniej 21 cali;
rodzaj matrycy: TFT-TN
format ekranu: panoramiczny
czas reakcji matrycy: 5 ms lub mniej
gniazda wejściowe: min. D-Sub oraz DVI/HDMI
Gwarancja: udzielana przez producenta
minimum 36 m-cy

………..……………………………
(podpis wykonawcy)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
na zakup i dostawę sprzętu komputerowego
dla CKZiU w Skarżysku-Kamiennej

Umowa nr ……………/2020 - PROJEKT
w sprawie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego
do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej

zawarta w Skarżysku-Kamiennej w dniu …………………………….. 2020r. dalej „Umową” pomiędzy:
Województwem Świętokrzyskim, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP 9591506120
reprezentowanym przez Danutę Latos dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Legionów 124, działającego na podstawie upoważnienia Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego (Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 2195/17 z dnia
11 stycznia 2017r.) zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w …………………………………………………………………………………………….
NIP …………………………………………….. REGON …………………………………………….
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze zapytania ofertowego, zostaje zawarta
umowa następującej treści:
§1
1.
2.

3.
4.
5.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostarczenie sprzętu
komputerowego do siedziby Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzez Zamawiającego przedmiotu umowy
określonego w §1 ust.1 zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy
i specyfikacją techniczną – wyceną ofertową załącznik nr 2 do umowy. Dokumenty te stanowią
integralną część niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowiązującymi przepisami.
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, o którym mowa w §1 ust. 3 na podstawie faktury
wystawionej po wykonaniu całości przedmiotu umowy.
Podstawą do rozliczenia za roboty i złożenia przez Wykonawcę faktury będzie bezusterkowy
protokół odbioru końcowego robót (zatwierdzony przez wszystkich członków komisji odbioru
końcowego).

6.

Zamawiający zobowiązuje się uregulować prawidłowo wystawioną fakturę Wykonawcy
w terminie ………. dni, licząc od daty jej doręczenia – przelewem na numer konta bankowego
nr …………………………………………………………………………………………………………..

Dane do faktury VAT:
Nabywca:

Odbiorca:

Województwo Świętokrzyskie

Centrum Kształcenia Zawodowego

Al. IX Wieków Kielc 3

i Ustawicznego

25-516 Kielce

ul. Legionów 124

NIP 9591506120

26-110 Skarżysko-Kamienna

7.

Konto bankowe podane w umowie oraz na fakturze muszą być takie same oraz znajdować się
w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT tzw. „biała lista podatników
VAT”. W przypadku brak konta na liście faktura nie zostanie przyjęta. Powyższe nie dotyczy
podmiotów niezarejestrowanych jak podatnicy VAT.

§2
Integralną część umowy stanowi zamówienie potwierdzone przez organ prowadzący CKZiU, że
nabywany sprzęt komputerowy spełnia wymogi do zastosowania 0% stawki podatku od towarów
i usług zgodnie z art. 83 ust.1 pkt.26.
§3
1.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 wyniesienie
zgodnie z ofertą Wykonawcy:
…………………………………. zł netto
………………………. (0%VAT)
…………………………………. zł brutto
słownie: …………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

2.

Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 jest ceną za wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje
wszystkie koszty i nakłady niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z załączoną
specyfikacją.
§4

1.

Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy w terminie do …………………2020r. nie
później niż do 18.12.2020r.
Za termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się dzień zgłoszenia do odbioru
wykonanego przedmiotu zlecenia.

2.

§5
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1.
2.

3.

Dokonanie odbioru przedmiotu zlecenia,
Dostarczenie Wykonawcy zamówienia potwierdzonego przez organ prowadzący CKZiU, że
nabywany sprzęt komputerowy spełnia wymogi do zastosowania 0% stawki podatku od
towarów i usług zgodnie z art. 83 ust.1 pkt.26.
Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy.

§6
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
1.
2.
3.
4.

Wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością.
Bezpieczne dostarczenie sprzętu do siedziby Zamawiającego.
Terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
Dołączenie niezbędnej dokumentacji w tym kart gwarancyjnych.

§7
1.
2.

Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca bezzwłocznie powiadamia Zamawiającego
o gotowości do odbioru końcowego.
§8

Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1.
2.

Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.
§9

Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy będą:
z ramienia Zamawiającego: ………………………………………………
z ramienia Wykonawcy: …………………………………………………..
§10
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności.

§11
1.

2.

Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują
się przede wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod
rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego Sądu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§12

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………………..
Zamawiający:

………………………………………
Wykonawca:

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
na zakup i dostawę sprzętu komputerowego
dla CKZiU w Skarżysku-Kamiennej
……………………………………………………
Pieczęć szkoły
Skarżysko-Kamienna dn. …………………………………

…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
ZAMÓWIENIE - WZÓR
W trybie Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54 z 2004 r.,
poz. 535 z późn. zm., tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) na podstawie art. 83 ust. 1 pkt. 26
w sprawie wykorzystania sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku od
towarów i usług w wysokości 0% oraz warunków jej stosowania.
Nazwa placówki: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w SkarżyskuKamiennej, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 124
Zamawia :
8 szt. fabrycznie nowych zestawów komputerowych(jednostka centralna + monitor +
klawiatura + mysz) zgodnie ze specyfikacją techniczną – wyceną ofertową - Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla CKZiU
w Skarżysku-Kamiennej oraz umową Nr ……/2020 z dn………………………….
Zamówienie wyżej wymienionego sprzętu komputerowego jest związane z realizowaną przez
naszą placówkę działalnością dydaktyczną.

.......................................................
pieczęć i podpis zamawiającego

___________________________________________________________________________
ZAŚWIADCZENIE ORGANU PROWADZĄCEGO
W trybie ustawy wymienionej w powyższym zamówieniu zaświadczam, że zgodnie z art.
8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe DZ.U. 2018 poz. 996, poz. 1000, poz.
1290 placówka wymieniona w powyższym, zamówieniu jest jednostką oświatową
prowadzoną przez Województwo Świętokrzyskie oraz potwierdzam, że zamówienie wyżej
wymienionego sprzętu komputerowego jest związane z realizowaną przez daną placówkę
działalnością dydaktyczną.

......................................................

………………………………...

Pieczęć urzędu

Podpis osoby upoważnionej

