
 

 
 

Michałowice, dnia 02.10.2017 r. 

Znak postępowania: COE.ZO.4.2017 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej 20 tysięcy złotych 

Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach 
Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 
Zakup i dostawa sprzętu AGD-RTV jako wyposażenia pracowni szkolnych 

1. Rodzaj zamówienia: zakup i dostawa. 
2. Zamówienie realizowane w ramach Projektu: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów  

w Gminie Michałowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, działanie 10.01 
Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących 
kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Określenie przedmiotu zamówienia: 
a) Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa do Szkoły Podstawowej  

w Michałowicach i Szkoły Podstawowej w Więcławicach Starych sprzętu AGD-RTV 
jako wyposażenia pracowni szkolnych. Szczegółowy wykaz i opis wymaganego 
przez Zamawiającego sprzętu: 

Lp. Nazwa sprzętu Opis sprzętu (wymagania minimalne) Ilość [szt.] 

Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice 

1 Aparat fotograficzny 

Rozdzielczość minimum 16, 1 mpix, maksymalna wielkość 
zapisywanego zdjęcia 4608 x 3456 pix, maksymalna 

rozdzielczość filmu: Full HD, zbliżenie optyczne minimum 
minimum 65 razy, zbliżenie cyfrowe min.4 razy, 

ogniskowa (dla 35 mm024- 2000 mm, dodatkowe 
wyposażenie : stabilizator obrazu, wi-fi, odbiornik gps, 

menu w jęz. polskim 

1 

2 Odtwarzacz CD z głośnikami Moc wyjściowa RMS 2x6W, standard odtwarzania: CD-
R/RW, MP3, WMA, pilot 1 

3 Listwa zasilająca (przedłużacz) 
O długości min. 5m, min. 5 gniazd sieciowych z bolcami 
uziemiającymi, wyłącznik dwubiegunowy podświetlany, 

zabezpieczenie przed dziećmi 
7 

4 
Czajnik elektryczny 

bezprzewodowy z regulacją 
temperatury 

Czajnik bezprzewodowy, z regulacją temperatury,  
objętość min.1,5l, moc min.2200W 1 

5 Lodówka z zamrażalnikiem 
Lodówka z zamrażalnikiem – komora zamrażająca osobno, 

szuflady min.2 , komora chłodząca min 4 półki, klasa 
energetyczna A+ 

1 

Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych, ul. Św. Jakuba 94, 32-091 Michałowice 

5 Odtwarzacz CD z głośnikami 
Odtwarzacz płyt CD, CD-R, CD-RW, odtwarzanie dźwięku 

mp3, WMA, moc min. RMS- 70 W, USB, głośniki 
niewbudowane, wejście liniowe audio AUX 

1 

6 Lodówka z zamrażalnikiem 

Lodówka z zamrażarką o pojemności ok. 200l +55l. 
Temperatura pracy lodówki od +3°C do +8°C oraz 

możliwość zamrażania do -18°C. Automatyczna funkcja 
odszraniania. Klasa energetyczna A+. 4 półki w lodówce i 

dwie szuflady w zamrażarce. 

1 

7 
Czajnik elektryczny 

bezprzewodowy z regulacją 
temperatury 

Grzałka o mocy minimum 2200 W, przewód długości min. 
0,75 m, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, 

dno ze stali nierdzewnej, wyświetlacz LED informujący o 
aktualnej temperaturze, podtrzymywanie ciepła przez 30 
minut, pokrywa otwierana przyciskiem, wskaźnik poziomu 

1 



  

wody, zatrzaskiwana pokrywa, informacja o aktualnej 
temperaturze wody również po zakończeniu gotowania 

(przez 30 min.).sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia 
ustawionej temperatury, sygnalizacja dźwiękowa 

rozpoczęcia pracy, elektroniczna regulacja temperatury, 
pojemność 1,7 l, obrotowa podstawa, 

 
b) Zakupiony sprzęt winien być fabrycznie nowy, nie może nosić znamion użytkowania ani 

żadnych uszkodzeń. Zamawiający nie dopuszcza zakupu i dostawy sprzętu będącego 
egzemplarzami „wystawowymi”.  

c) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na zakupiony sprzęt przez okres 24 miesiące, 
licząc od daty dostawy. 

d) Zamawiający żąda wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Dyrektora każdej ze szkół 
oraz podłączenia i próbnego uruchomienia zakupionego i dostarczonego sprzętu - wymagane 
wniesienie dostarczonego sprzętu do kondygnacji I piętra za pośrednictwem klatki schodowej 
(budynki nie wyposażone w windę).  

e) Zamawiający wymaga, aby dostawa nastąpiła w dzień roboczy (od poniedziałku do piątku)  
w godzinach 8-15. 

f) Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu ewentualnych szkód 
powstałych w związku z wnoszeniem sprzętu do wskazanych pomieszczeń szkolnych lub 
próbnym jego uruchomieniem, jak też zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności 
cywilnej wobec osób trzecich w czasie realizacji dostawy. 

4. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego. 
5. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym poprzez wypełnienie danych 
identyfikacyjnych Wykonawcy, danych teleadresowych oraz podaniu cen za wyszczególniony 
sprzęt oraz zastosowanej stawki VAT. 

6. Kryterium oceny ofert: najniższa łączna cena brutto. 
7. Faktury na należy wystawić na: 
 NABYWCA:  
 Gmina Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, NIP 513-006-01-09 
 ODBIORCA/PŁATNIK: 
 Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach, 32–091 Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1.  
 
8. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: oswiata@michalowice.malopolska.pl, 
faksem na nr 12 388 50 35, pocztą na adres COE w Michałowicach lub złożyć osobiście  
w siedzibie Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 
Michałowice, II piętro, pokój 24 w terminie do dnia 06.10.2017 r. do godziny 14:00. 

9. Informacja o złożonych ofertach (wykaz ofert wraz z ich porównaniem) zostanie przesłana pocztą 
elektroniczną do Wykonawców, którzy złożą oferty.  

 


