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ul. Fabryczna 1 98-400 Wieruszów tel./fax. 62 7841730
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www.sp1wieruszow.pl
________________________________________________________
Wieruszów, dn.
18.09.2017 r.

Zaproszenie do składania oferty cenowej.
Opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji:
1. Przedmiot zamówienia: wykonanie zadań związanych z obsługą pracowni
komputerowych, ICM, strony internetowej w Szkole Podstawowej nr 1 im.
Janusza Korczaka w Wieruszowie.
a) Opieka serwisowa nad 2 pracowniami komputerowymi wraz z urządzeniami:
71 laptopów dla uczniów
11 laptopów dla nauczycieli
6 tablic interaktywnych
11 projektorów długoogniskowych z ekranami
7 urządzeń wielofunkcyjnych
1 wizualizer
1 system do zbierania i analizowania odpowiedzi
6 routerów.

b) naprawa sprzętowa i programowa komputerów szkolnych ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa antywirusowego.
c) opieka serwisowa nad przewodową i bezprzewodową siecią komputerową.
d) opieka serwisowa nad 7 urządzeniami wielofunkcyjnymi i 4 drukarkami.
2. Warunki realizacji zamówienia:
a) Termin realizacji umowy: od 1 stycznia 2018r. do 31 sierpnia 2018r.
b) Forma złożenia oferty cenowej: ofertę na formularzu ofertowym ( zał. Nr 1)
należy złożyć w formie:
- pisemnej ( osobiście, listownie, e- mailowo) na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Janusza Korczaka w Wieruszowie, ul. Fabryczna 1, 98-400 Wieruszów,
- e- mail: sp1wow@op.pl
c) termin złożenia oferty cenowej do 30 września 2017r. godz. 15.00
d) dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie , tel.627841730 ;
e- mailowo sp1wow@op.pl ; osoba do kontaktu: Agata Barańska – dyrektor szkoły.

…………………………………..
Podpis dyrektora szkoły

Załącznik Nr 2
do Regulaminu Zamówień Publicznych
Wieruszów, dnia……………….. 2017 r.
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(dane adresata zapytania)
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej
wykonania zamówienia obejmującego:

wykonanie zadań związanych z obsługą pracowni komputerowych, ICM, strony internetowej w
Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie.
a) Opieka serwisowa nad 2 pracowniami komputerowymi wraz z urządzeniami:
71 laptopów dla uczniów
11 laptopów dla nauczycieli
6 tablic interaktywnych
11 projektorów długoogniskowych z ekranami
7 urządzeń wielofunkcyjnych
1 wizualizer
1 system do zbierania i analizowania odpowiedzi
6 routerów.
b) naprawa sprzętowa i programowa komputerów szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem
bezpieczeństwa antywirusowego.
c) opieka serwisowa nad przewodową i bezprzewodową siecią komputerową.
d) opieka serwisowa nad 7 urządzeniami wielofunkcyjnymi i 4 drukarkami.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za :
cenę netto …………………………………………………………zł/ miesięcznie
podatek VAT ................................................................................................................... zł
cenę brutto ...................................................................................................................... zł/ miesięcznie
słownie brutto ..................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
Oprócz ceny proszę również o podanie:
– możliwego terminu wykonania zamówienia……………………………………………………………….
– warunków płatności………………………………………………………………………………………………….
– warunków gwarancji……………………………………………………………………………………………….
(inne informacje ważne dla zamawiającego)
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 30 wrzesnia 2017r.godz. 15.00
Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres:
Szkoła Podstawowa nr1 im. Janusza Korczaka 98-400 Wieruszów ul. Fabryczna 1.
– za pośrednictwem faksu : 62 78 41 730 lub
– za pośrednictwem poczty elektronicznej: sp1wow@op.pl
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie
przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
……………………………………………..
(podpis i pieczęć wykonawcy)

……………………………………………………………….
( podpis osoby upoważnionej)

Umowa nr……………./ 2017
Na świadczenie usług informatycznych
Zawarta w dniu……………2017 r. w Wieruszowie na podstawie art.4 pkt 8 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 133poz.
759 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1 im. Janusza
Korczaka w Wieruszowie ul. Fabryczna 1 98-400 Wieruszów, reprezentowaną przez
dyrektora szkoły Agatę Barańską- zwanym Zamawiającym
a…………………………………zwanym Wykonawcą
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
usług informatycznych w tym wykonanie zadań związanych z obsługą pracowni
komputerowych, ICM, strony internetowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza
Korczaka w Wieruszowie.
a) Opieka serwisowa nad 2 pracowniami komputerowymi wraz z urządzeniami:
71 laptopów dla uczniów
11 laptopów dla nauczycieli
6 tablic interaktywnych
11 projektorów długoogniskowych z ekranami
7 urządzeń wielofunkcyjnych
1 wizualizer
1 system do zbierania i analizowania odpowiedzi
6 routerów.
b) naprawa sprzętowa i programowa komputerów szkolnych ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa antywirusowego.
c) opieka serwisowa nad przewodową i bezprzewodową siecią komputerową.
d) opieka serwisowa nad 7 urządzeniami wielofunkcyjnymi i 4 drukarkami.
e) przygotowanie i konserwacja stanowisk komputerowych i oprogramowania
f)wsparcie informatyczne dla pracowników w zakresie obsługi sprzętu i
oprogramowania.
§2
Umowa nie obejmuje kosztów akcesoriów komputerowych zakupionych do modernizacji
sprzętu komputerowego Zamawiającego oraz oprogramowania.
§3
Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.stycznia. 2018 r. do 31. 08. 2018 r.

§4
1. Wykonawca obowiązki nałożone niniejszą umową wykonywać będzie w siedzibie
Zamawiającego.
2. Umowa obejmuje podjęcie interwencji w przypadku nagłej awarii w dniu zgłoszenia.
3. W przypadku wystąpienia długotrwałej przeszkody w świadczeniu usługi
( trwającej powyżej 7 dni )Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić zastępcę z
kwalifikacjami gwarantującymi należyte wykonanie umowy.
§5
1. Cena za wykonanie usługi określonej w § 1wynosi……………….PLN brutto za
miesiąc.
2. W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej do rozliczenia
usługi niezbędna jest informacja o miesięcznej liczbie godzin pracy.
3. Płatność zostanie zrealizowana przez Zamawiającego przelewem na podstawie
oryginału faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30 dni8 od daty jej
otrzymania.
4. Strony ustalają niezmienność ceny w okresie trwania umowy.
§6
1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji
uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi osobom trzecim bez zgody
Zamawiającego.
§7
1. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu na który została zawarta.
2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu
wypowiedzenia, w przypadku niewypełnienia warunków umowy.
3. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadkach, gdy Wykonawca:
a) został tymczasowo aresztowany,
b) zgłosił się do pracy lub świadczył usługę w stanie nietrzeźwym,
c) popełnił w czasie trwania umowy przestępstwo, które uniemożliwia dalsze
świadczenie usługi przez Wykonawcę.
§8
Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują się
poddać rozstrzygnięciu sądów właściwych dla siedziby zamawiającego.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności.

§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

