
GOPS. SAiK. 260. 250.2020 

 

Zapytanie ofertowe 

Zakup i dostawa laptopów do realizowania zadań w formie zdalnej przez Placówkę 

Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży 

Termin składania ofert: 11.12.2020 godzina: 12:00  

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 ) Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy 

Michałowice zaprasza do składania ofert na: 

„Zakup i dostawa  laptopów do realizowania zadań w formule zdalnej  przez Placówkę 

Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży” 

I. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowych laptopów  przez 

Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży . Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawierający specyfikację techniczną stanowi załączniki nr 1 do ogłoszenia. 

II. Termin wykonania zamówienia: do  23 grudnia 2020 r. 

III. Ofertę należy złożyć:  

1. W formie elektronicznej – skan dokumentów spakowanych programem typu 

WinRAR lub ZIP zabezpieczonych hasłem dostępu na adres 

sekretariat@gops.michalowice.pl do dnia 11grudnia.2020 r. do godz. 12:00. 

Jednocześnie 11 grudnia.2020 r. do godz. 1230  Wykonawca zobowiązany jest do 

przesłania drogą elektroniczną hasła do otwarcia plików z ofertą. 

2. W formie papierowej wraz z załącznikami w trwale zaklejonej kopercie 

opatrzonej pieczęcią Wykonawcy winna być zaadresowana wg poniższego 

wzoru:  

Oferta na: 

Zakup i dostawa  laptopów do realizowania zadań w formule zdalnej  przez Placówkę 

Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży Nr sprawy GOPS. SAiK. 260. 250.2020  

Nie otwierać przed: 11.12 2020 r. godz.1210. 

Adres złożenia: Sekretariat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice 

z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, do dnia 11 grudnia 2020 r. 

godz.1200.  

IV. Do oferty należy dołączyć:  

1. specyfikację techniczną stanowiącą załącznik nr 1 podpisaną przez Wykonawcę. 

2. formularz ofertowy (załącznik nr 2 -). 

V. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena. 

VI. Szczegółowych informacji udziela: 

Jolanta Nowak tel. 22 350 91 28, email:  j.nowak@gops.michalowice.pl 
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 

podania przyczyny. W przypadku unieważnienia Zamawiający nie ponosi kosztów 

postępowania. 

Uwaga: Zamawiający poinformuje o wynikach konkursu ofert zamieszczając stosowną 

informację na swojej stronie internetowej i w swojej siedzibie oraz przekazując 

zawiadomienie o wyniku konkursu ofert wykonawcy oferującemu najkorzystniej. 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja dotycząca 

zamówienia: www.gops.michalowice.pl 

 

Iwona Radzimirska 

Dyrektor GOPS Gminy Michałowice 
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