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ZAPYTANIE OFERTOWE 

          

              …………................................................ 

                              Dokładna nazwa i adres wykonawcy 

 

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie,  
ul. Krzyżanowskiego 24, 35-329 Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na „Zakup komputerów stacjonarnych 
dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie” 
  
1. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia są dwa komputery stacjonarne wraz z myszką i klawiaturą o następujących 
parametrach: 

 Procesor minimum i5. 

 Pamięć Ram minimum 16GB 

 Dysk SSD o pojemności minimum 512GB 

 

2. Warunki realizacji zamówienia: 

Potwierdzeniem prawidłowej realizacji zamówienia jest protokół odbioru zamówienia. Podstawą 

wystawienia faktury jest protokół odbioru zamówienia.  

3. Okres gwarancji: 2 lata 

4. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty proszę składać drogą elektroniczną na adres: zamowienia@zsp6.rzeszow.pl lub osobiście  

w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie do 22.08.2022r. do godz. 08.00. 

5. Termin wykonania zamówienia: do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.  

6. Opis sposobu przygotowania oferty:   

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres: Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie,  
ul. Krzyżanowskiego 24, 35 - 329 Rzeszów w kopercie z dopiskiem: „Zakup komputerów stacjonarnych dla 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie”  
 

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ceną. Wykonawcy składają formularz oferty. Oferta musi 

spełniać następujące wymogi: 

 musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

 musi być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez osobę/y uprawnioną/e. 

Przez osobę/y uprawnioną/e należy rozumieć odpowiednio osobę/y, która/e zgodnie  



z odpowiednimi przepisami jest/są uprawniona/e do składania oświadczeń woli w zakresie 

praw i obowiązków majątkowych wykonawcy. 

 

7. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny cena - 100% 

  

Sporządził *:  Zatwierdził: 

 

 

  

Podpis pracownika prowadzącego 

postępowanie 

 Podpis i pieczęć kierownika jednostki 

 

 

*dotyczy tylko egzemplarza, który zawarty jest w dokumentacji jednostki 

 

8.  Załączniki: 

 formularz oferty 

 

 


