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ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ 

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późń.zm.) Zamawiający – Gmina Lędziny, zwraca się z 

zapytaniem ofertowym o cenę 

 

1) Nazwa przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa 15 tabletów, zgodnie z poniższymi 

wymogami: 

2) Parametry przedmiotu zamówienia (model LENOVO Yoga B8080) o poniższych 

parametrach: 

 Procesor: 4-rdzeniowy co najmniej 1,6 GHz+   

 Pamięć operacyjna RAM: co najmniej 2 GB DDR2+. 

 Ekran: przekątna minimum 10,1 '', rozdzielczość co najmniej 1920x1080 (FULL HD), 

10- punktowy, IPS. 

 slot na karty Micro SD co najmniej 32 GB 

 Pamięć wbudowana co najmniej 16 GB+. 

 

1. Do zadań Sprzedawcy należy zaoferowanie Zamawiającemu zakup 15 tabletów wraz z 

gwarancją zgodnie z parametrami zawartymi w punkcie 2 niniejszego zapytania 

ofertowego o cenę.  

3) Termin sprzedaży i dostawy zamówienia: do dnia 02.03.2015 r. 

4) Wykaz dokumentów niezbędnych do sporządzenia oferty:  

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Sprzedawcy, którzy złożą ważną i odpowiednią 

ofertę sporządzoną na formularzu ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania.  

5)  Opis sposobu przygotowywania ofert: 

a) Sprzedawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z parametrami zawartymi w 

punkcie 2 niniejszego zapytania ofertowego o cenę. 

b) Sprzedawca powinien złożyć ofertę w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 

55, 43-143 Lędziny, pokój nr 112 (sekretariat), faxem 032 216 65 08, lub pocztą 

elektroniczną na adres e-mail: um@ledziny.pl.   

c) Termin składania ofert upływa 26.02.2015 r. o godzinie 10:00. 

d) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

e) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

f) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
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6) Kryteria wyboru i ocena oferty: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najniższa cena. Cena oferty ma być 

podana w złotych polskich i zawierać wszystkie koszty wraz z podatkiem od towarów i usług.  

7) Warunki płatności: płatność w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby 

Zamawiającego. 

8) Gwarancja: 24 miesiące od dnia wykonania usługi. 

9) Przedłużenie gwarancji: zakres, warunki, cena, okres. 

10) Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Mariola Kaiser,                                    

tel. 32 2166 511 w. 131, e-mail: biuro-rady@ledziny.pl.  

 

 

 

….…………………………………………… 

  Data i podpis Kierownika Zamawiającego 

 

 

Załączniki: 

 Formularz ofertowy 
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