Olsztyn dn. 02.06.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu „e-LO3” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu
Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, III Liceum Ogólnokształcące im.
Mikołaja Kopernika w Olsztynie zwraca się z prośbą o składanie ofert na dostawę sprzętu fotograficznego
do pracowni filmowej.
Obowiązki Wykonawcy:
Wykonawca dostarczy artykuły fabrycznie nowe. Wszystkie artykuły muszą posiadać odpowiednie
świadectwa jakościowe, atesty. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w
zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu Cywilnego.
Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu:
Wykonawca musi:
a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu
Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
W toku badania i oceny ofert zamawiający zbada czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający może
odrzucić ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści zapytania.
Inne informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z dostawcą, którego oferta zostanie wybrana
oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nie uzyskania porozumienia w toku
prowadzonych negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy bez wskazania przyczyn.

Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić treść zapytania bez podawania przyczyn.
Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podawania przyczyn. Z wybranym
Wykonawcą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty.
Ofertę można złożyć e-mailem na adres: arek@lo3.olsztyn.pl, faksem na numer
(89) 526-44-22.
Miejsce składania ofert:
III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, ul. Sybiraków 3, 10-256 Olsztyn
Termin składania ofert:
Do 08.06.2018 r. do godz. 13:00
Termin realizacji zamówienia:
Do 18.06.2018 r. do godz. 15:00
Kryteria oceny oferty: cena 100%
Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru:
C = (Cmin /Cb ) x 100%
gdzie: C – cena / Cmin- cena najniższa / Cb – cena badana
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną.
Transport na koszt dostawcy.
Ogłoszenie wyniku:
Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego nastąpi w dniu 11.06.2018r. do godz. 15.
Osoby do kontaktu:
Arkadiusz Cwirko
III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, ul. Sybiraków 3, 10-256 Olsztyn
e-mail: arek@lo3.olsztyn.pl

OFERTA
Odpowiadając na zapytanie o cenę na dostawę sprzętu do III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja
Kopernika
…..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
numer telefonu: ….................................................................................
numer faksu: ….....................................................................................
adres internetowy :…............................................................................
e-mail: …...............................................................................................
REGON:…...........................................................................................
NIP:…..................................................................................................
1. Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia za cenę:
Opis przedmiotu
zamówienia

Sztuk

Producent
(model)

Nikon D5300 z
obiektywem AF-S DX
NIKKOR 18-105 mm
VR
Karta pamięci SDXC
128 GB UHS-1

2

Nikon

Torba Esperanza E149
lub torba naramienna o
podobnych wymiarach
(17/18/13cm)
posiadająca dwie
dodatkowe kieszenie.
Wewnętrzna komora z
przegrodą.

2

Obiektyw Sigma 1020mm f/3.5 EX DC
HSM Nikon

1

Potrójny system
zawieszania teł (zielony,

1

2

Wartość netto

Wartość brutto

niebieski, czarny) w
komplecie z trzema
tłami
polipropylenowymi
szerokości minimum 2,7
x 5m
Statyw filmowy z
głowicą olejową na
trójniku

1

Zestaw oświetlenia
ciągłego LED
2x45W LEDtuber

1

Tyczka mikrofonowa 2m

1

Mikrofon kierunkowy
do kamer i
lustrzanek
kompatybilny a
aparatami Nikon
SOFTBOX 50x70cm +
lampa + 4x żarówki 85W
+ statyw

1

2

Razem
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń;
3. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Podpis osoby upoważnionej

