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  Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Ziemi Zbijowskiej 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Zbijowskiej 
ogłasza zapytanie z zachowaniem zasady konkurencyjn ości 

 na zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramow aniem oraz 
urządzenia wielofunkcyjnego. 

 
Ogłoszenie zamieszczono w dniu 23.12.2011r: 

• na stronie internetowej zamawiającego: http://www.stowarzyszeniezbijow.mirow.pl 
• na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego – Mirów Stary 27; 26-503 Mirów Stary 

Ogłoszenie dotyczy: zapytanie z zachowaniem zasady konkurencyjności 
 
ZAMAWIAJACY (nazwa i adres) 
Nazwa: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Zbijow skiej  reprezentowane przez Prezes – Agnieszkę 
Wolińską oraz Członka Zarządu - Rozalię Miernik 
Adres pocztowy : Mirów Stary 27; 26-503 Mirów Stary, województwo: mazowieckie 
Tel.: 695 29 24 49 
 
 
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Określenie przedmiotu zamówienia 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego: zapytanie z zachowaniem zasady konkurencyjności na 
zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego 
Rodzaj zamówienia: usługi 
Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia : 
Przedmiotem zamówienia jest : 
Zakup 2 szt. zestaw komputerowy(komputery, myszy, klawiatury, monitory) z oprogramowaniem (system 
operacyjny Windows  oraz Office) oraz 1 szt. urządzenie wielofunkcyjne 
 
Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej: nie 
Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej: nie 
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 31 grudnia 2011 r.  
 
II. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,  FINANSOWYM I  TECHNICZNYM 
Wadium 
Informacja na temat wadium: nie dotyczy 
Zaliczki 
Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 
 
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSO BU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
4. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
5. Nie zalegania z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 
Oceny spełniania w/w warunków zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie 
złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów konkursowych (zał.2) 
Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w 
warunki. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych 
oświadczeń lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 
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IV. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC  
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 
W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu  należy przedło żyć: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał.1) 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu oferty, a w stosunku do osób fizycznych zaświadczenie o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
 
V. PROCEDURA. 
Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie z zachowaniem zasady konkurencyjności 
Kryteria oceny ofert:  
najniższa cena  - 70% 
jakość   - 30% 
 
VI. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
Adres strony internetowej, na której s ą dost ępne wzory o świadcze ń 
WWW.stowarzyszeniezbijow.mirow.pl 
 
Termin składania ofert : 
Data: 28/12/2011 godzina: 15:00 
Miejsce:  Mirów Stary 27; 26-503 Mirów Stary 
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać 
oznaczenia: 
"Oferta na zakup i dostaw ę dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowanie m oraz 
urządzenia wielofunkcyjnego” oraz „Nie otwiera ć przed „ 28.12.2011r. godz. 15.00 ” 
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres: 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Zbijowskiej ,  Mirów Stary 27; 26-503 Mirów Stary oraz będzie 
oznaczona nazwą i adresem wykonawcy , aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia 
oferty po wyznaczonym terminie. 
 
Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej: zamówienie jest finansowane w ramach projektu „Komputer i Internet szansą na rozwój – 
warsztaty komputerowe dla mieszkańców Gminy Mirów”  ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL  
Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia: tak, w przypadku 
przedstawienia przez oferentów warunków przewyższających możliwości finansowe zamawiającego na 
realizację tego zadania. 
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                                                                                                          Pieczęć i podpis oferenta  
 


