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               Wg rozdzielnika 

 

 

        ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OEFRTY CENOWEJ 

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 

Regulaminu zamówień publicznych obowiązującego w Spółce  o wartości 

poniżej 130 000 złotych.    

 

 

 

I. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1) dostawa 30 sztuk komputerów  stacjonarnych poleasinowych o 

parametrach wskazanych w Załączniku Nr 3 do zaproszenia, który 

stanowi szczegółowy opis zamówienia.  

2) dostawa serwera DELL EMC PowerEdge R240 z 32GB RAM i dwa 

dyski po 1 TB, Windows Server 2019 + 30 użytkowników o 

parametrach wskazanych w Załączniku Nr 4 do zaproszenia, który 

stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  

 

Zamówienie jest podzielone na części. Zamawiający dopuszcza składanie 

ofert na wybraną część/i lub na obie  części zamówienia.  

 

 
Przyjęte typy materiałów i urządzeń  zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu 

opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia 

w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. 

Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają 

warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, 

zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie 

gorsze niż produkty podane przykładowo. 
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Rejon Obsługi Mieszkańców nr 1 

Ul. Zakopiańska 7 
Tel. (068) 479-46-38 

 
Rejon Obsługi Mieszkańców nr 2 

Ul. Zakopiańska 7 
Tel. (068) 479-46-40 

 
Miejskie Schronisko dla 
Bezdomnych Zwierząt 

ul. Żurawia 32 
Tel: (068) 444-71-47 

 
Targowisko Miejskie 

ul. Lotników  
Tel: (068) 479-46-60 

 



 

 

 

 

II. Dostarczenie przedmiotu umowy. 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego 

własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko w terminie do 30 kwietnia 

2021r. 

2. Przedmiot umowy ma być odpowiednio opakowany w sposób zabezpieczający go 

przed uszkodzeniem. 

3. Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili 

wydania go Zakładowi, co potwierdzone zostanie odpowiednim protokołem odbioru. 

4. Dostawca zobowiązany jest dochować najwyższej staranności w czasie dostawy 

przedmiotu zamówienia. 

5. W przypadku dostarczenia przez dostawcę przedmiotu umowy wadliwego, Strony 

sporządzą na tę okoliczność protokół lub stosowną notatkę. Dostawca zobowiązuje się 

w ciągu 7 dni dokonać wymiany przedmiotu umowy lub jego poszczególnych 

elementów na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty ceny sprzedaży 

przez Zakład do czasu dostarczenia elementów wolnych od wad.  

 

III.  Kryteria  oceny ofert. 

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową, obejmującą wszelkie koszty realizacji 

zamówienia poniesione przez Wykonawcę. 

2. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, cyfrowo z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku oraz słownie 

3. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę oferty brutto za całość zamówienia . 

 

IV.  Termin dostawy – do 30 kwietnia 2021r.  

 

V. Gwarancja – 36 miesięcy. 

 

VI. Warunki płatności. 

1. Zapłata za przedmiot zamówienia w terminie 30 dni, zrealizowana przelewem 

bankowym na rachunek Wykonawcy, po dostarczeniu/wykonaniu przedmiotu 

umowy i protokolarnym potwierdzeniu odbioru przez Zamawiającego.  

 

VII. Miejsce i termin składania ofert. 

1. Ofertę można złożyć w w terminie do dnia 20 kwietnia 2021r. do godz. 10:00 w 

jednej z następujących form: 

 - osobiście/listownie na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o.      

    ul. Zakopiańska 7,  68-200 Żary,  

 - elektronicznie: www.zgmzary.pl  

2. Otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego w  dniu 20 kwietnia godz. 10:30 

3. Oferta powinna być opatrzona dopiskiem, wskazującym na którą część 

Wykonawca składa ofertę. 

http://www.zgmzary.pl/


4. Wykonawca składa ofertę na druku oferty, zgodnym z załącznikiem Nr 1 i Nr 2. 

 

 

 

 

VIII. Obowiązki informacyjne związane z ochroną danych osobowych.  

 Zamawiający informuje, że obowiązują przepisy zawarte w KLAUZULI 

 INFORMACYJNEJ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego 

 http://archiwum.zgmzary.pl/pliki/klauzula_przetargi.pdf  

 

 

 

 

         

 

                                       Zamawiający 

                                  /-/ 
          Krzysztof Tuga 

 

    

 

 

 

 

 

 

      Wykaz załączników: 

Załącznik Nr 1 – druk oferty na dostawę 30 sztuk komputerów poleasinowych 

Załącznik Nr 2  – druk oferty na dostawę serwera 

Załącznik Nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę komputerów 

Załącznik Nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę serwera 

http://archiwum.zgmzary.pl/pliki/klauzula_przetargi.pdf

