Rozeznanie rynku
- zamówienie i dostawa notebooka
Szanowni Państwo,
Zespół Szkół Technicznych w Słupsku zwraca się z prośbą o przesłanie wyceny na dostawę
notebooka.
Treść rozeznania rynku wraz z opisem wyceny znajduje się w załączniku.

Rozeznanie rynku
(dotyczy zamówienia i dostawy notebooka)
Zespół Szkół Technicznych w Słupsku zwraca się z prośbą o przesłanie wyceny poniŜszej
usługi:
- dostawa notebooka
w ramach
projektu „Uczymy się zawodu za granicą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet III – „Wysoka jakość systemu oświaty”, działanie 3.4 „Otwartość Systemu
oświaty w kontekście uczenia się przez całe Ŝycie”, poddziałanie, 3.4.2 „Upowszechnianie
uczenia się przez całe Ŝycie – projekty systemowe”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa notebooka.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Ilość: 1
Parametry techniczne:
Klas procesora: min. Intel Corse i5
Pojemność dysku: min. 750 GB
Zainstalowana pamięć: min. 4000MB
Przekątna ekranu LCD 15.6 cali

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 23.09.2013 r.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYCENY
Wyceniający powinien złoŜyć wycenę uwzględniającą szczegółowy opis usługi.
Wycena powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę Wyceniającego, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez Wyceniającego
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA WYCENY
1.Wycena powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
sekretariat@drzewniak.slupsk.pl lub pocztą lub dostarczona osobiście na adres: Zespół
Szkół Technicznych, ul. Karola Szymanowskiego 5, 76-200 Słupsk do dnia 23.09.2013 r. do
godz. 12.00 (decyduje data wpływu).
2.Wyceny złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.Wyceniający moŜe złoŜyć maksymalnie 1 wycenę.
4.Rozeznanie rynku zamieszczono takŜe na stronie www.drzeniak.slupsk.pl i tablicy
informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.
WARUNKI WYBORU WYKONAWCY
Zamawiający dokona oceny waŜnych wycen na podstawie następującego kryterium:
1. 100% - cena brutto
Maksymalnie Wyceniający moŜe uzyskać 100 punktów.
Kryterium „cena brutto”:
Zamawiający przydzieli kaŜdej ocenianej wycenie odpowiednią liczbę punktów wg
następującego wzoru:
Wyceniający, który zaproponuje najniŜszą cenę otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali
Wyceniający odpowiednio mniej punktów wg wzoru:
C = (C min/C x) x 100 punktów
Gdzie:
C – liczba punktów za kryterium „cena brutto”
C min –najniŜsza cena wynikająca ze złoŜonych wycen
C x – cena wyceny ocenianej
ROZEZNANIE RYNKU ZOSTANIE ROZSTRZYGNIĘTE W DNIU
23.09.2013 r.
O wynikach wyboru jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową najpóźniej do
dnia
24.10.2013 r.
DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 598423492 oraz adresem email:
sekretariat@drzewniak.słupsk.pl
Niniejsze rozeznanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
Zamówień
Publicznych (Dz.U. Nr 223, poz. 1665 z 2007r).
Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak równieŜ nie
jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną wycenę oraz moŜliwość
rezygnacji z realizacji zamówień bez podania przyczyny.

