
                                                                                             Załącznik nr 5 
  Do  Regulaminu Udzielania 

 Zamówień Publicznych 
 

 
   Płock, 23.09.2019 r.  

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

1. ZAMAWIAJĄCY – Gmina Miasto Płock  Zespół Szkół Technicznych w Płocku  ul. Kilińskiego 4   
09-402 Płock zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego dla zadania pn.  

 
Dostawa, wniesienie sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, do Zespołu Szkół 

Technicznych w Płocku. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
 

1. Dostawa, wniesienie, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych do Zespołu Szkół 
Technicznych w Płocku- Załącznik Nr 1 

 

3. Miejsce i termin realizacji zamówienia:  
 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty, kurierem, mailem, faksem lub osobiście  
w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół Technicznych w Płocku, al. Kilińskiego 4, 09-402 
Płock  - Sekretariat Szkoły do dnia  02.10.2019 r.  do godz. 10:00  
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznaczyć:  Dostawa, wniesienie sprzętu 

komputerowego urządzeń peryferyjnych do Zespołu Szkół Technicznych w Płocku 

Nie otwierać przed dniem 02.10.2019 r.  do godz. 10:30 

2. Otwarcie ofert nastąpi  02.10.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych 
w Płocku ul. Kilińskiego 4 09-402 Płock Gabinet Dyrektora. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej  www.zstplock.pl  oraz na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  
5. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia Zespół Szkół Technicznych  

w Płocku, ul. Kilińskiego 4, 09-402 Płock 
6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - 15 października 2019 r. 

 

4. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

a) zaleca się złożyć ofertę na załączonym – Formularzu oferty – załącznik nr 2 
b) ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim mailem (sekretariat_zst@o2.pl), 

faksem lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem – zapytanie ofertowe na: Dostawę, 
wniesienie, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych do  Zespołu Szkół 
Technicznych w Płocku. 

c) zaoferowana cena brutto winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji   
zamówienia, 

d) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną   
 

5. Wymagania stawiane wykonawcy:  
 

1. Dostarczany sprzęt powinien  posiadać  certyfikaty i atesty. 
2. Okres związania ofertą – 30 dni 

 

6. Termin i miejsce składania ofert 
Ofertę należy złożyć w  terminie do dnia  02.10. 2019 r. o godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu 
Szkół Technicznych w Płocku ul. Kilińskiego 4 09-402 Płock 

 

7. Kryteria wyboru ofert: 
 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów. 
1. Kryterium oceny ofert - najniższa cena. 
2. Gwarancja 

http://www.zstplock.pl/
mailto:sekretariat_zst@o2.pl


 
8.   Osoba uprawniona do kontaktu: 
 

-    Dariusz Tyburski – tel. 24 364 27 30 lub 532 759 856 
-    Rafał Gąsiorowski – tel. 507 334 901 
 

 

9. Wybór ofert i zlecenie realizacji zamówienia:  
 

a) O wynikach wyboru oferty Zamawiający poinformuje oferentów biorących udział  
w postępowaniu na ich pisemny wniosek. 

 
b) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie przez 

Zamawiającego. 
 

 
 


