Białystok, 15.03.2017 roku
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017
Dotyczące: zakupu laptopów wraz z oprogramowaniem, oprogramowania biurowego, myszek,
ekranów elektrycznych oraz zestawów: tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem i
okablowaniem, rzutnik multimedialny i uchwyt w ramach projektu pn.: „Krok po kroku do sukcesu
edukacyjnego uczniów/uczennic ZSO w Łomży”
Zamawiający:
Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI
ul. Piastowska 3B/79
15-207 Białystok
tel. + 48 502 343 228
I.
Tryb prowadzonego postępowania:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa
w Rozdziale VI (punkty 6.5.2.) „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu
Spójności na lata 2014 – 2020”.
II.
Sposób upublicznienia oferty:
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez :
1. publikację zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego www.alpi.org.pl
2. wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych Wykonawców.
III.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup:
1) 15 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem (kod CPV 30213100-6 komputer przenośny, kod
CPV 48620000-0 systemy operacyjne, kod CPV 32322000-6 urządzenia multimedialne)
2) 15 sztuk oprogramowania biurowego (kod CPV 48000000-8 pakiety oprogramowania i
systemy informatyczne),
3) 15 sztuk myszek komputerowych (kod CPV 30237410-6 myszka komputerowa),
4) 6 sztuk ekranów elektrycznych (kod CPV 38653400-1 ekran projekcyjny)
5) 15 zestawów: tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem i okablowaniem (kod CPV
2322000-6 urządzenia multimedialne), rzutnik multimedialny (kod CPV 38652100-1
projektory, kod CPV 32322000-6 urządzenia multimedialne) oraz uchwyt (kod CPV 301958000 szyny lub uchwyt do zawieszania)
oraz dostarczenie i montaż w/w sprzętu i oprogramowania w miejscu realizacji zamówienia tj.:
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży, ul. Bernatowicza 4 w ramach projektu pn.: „Krok po
kroku do sukcesu edukacyjnego uczniów/uczennic ZSO w Łomży” o nr RPPD.03.01.02-20-0041/15
realizowanego w okresie 01.01.2017-31.10.2017 roku w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i
kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i
podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój
kompetencji kluczowych.
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Specyfikacja zamówienia:
Sprzęt

Ilość

Specyfikacja

Zestaw obejmujący: tablicę
interaktywną wraz z
oprogramowaniem i
okablowaniem, rzutnik
multimedialny oraz uchwyt

15
zestawów

Wymagania minimalne:
1) Tablica interaktywna
 rozmiar tablicy 80 cali
 format obrazu 4:3
 powierzchnia ceramiczna
 obsługa: dotykowo
 złącza: USB
 pisaki 3 sztuki
 oprogramowanie
 kabel USB i inne wymagane okablowanie
(jeśli dotyczy)
 elementy do mocowania
 gwarancja co najmniej 24 miesiące
2)











Rzutnik multimedialny
technologia DLP
projekcja krótkoogniskowa
projekcja obrazu 4:3
rozdzielczość 1024 x 768
jasność 3300 ANSI Lumenów
kontrast 15 000:1
żywotność lampy w trybie standard 3500h
złącza wejścia HDMI
złącze USB
gwarancja co najmniej 24 miesiące

3) Uchwyt
 uchwyt ścienny, regulowany, montowany
nad tablicą interaktywną
 uchwyt pasujący do zaproponowanego
rzutnika
 gwarancja co najmniej 24 miesiące
Laptop
wraz
oprogramowaniem

z 15 sztuk

Wymagania minimalne:
 procesor Intel Core i3 1700 MHz
 pamięć RAM 4 GB
 dysk twardy 500 GB
 przekątna ekranu 15,6 cala
 powłoka ekranu antyrefleksyjna
 rozdzielczości ekranu nie mniejsza niż
1366x768
 system operacyjny Windows 10 OEM
 napęd optyczny DVD+/-RW
 gwarancja co najmniej 12 miesięcy
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Myszka komputerowa

15 sztuk

Wymagania minimalne:
 mysz optyczna
 przewodowa
 typ podłączenia: USB
 gwarancja co najmniej 24 miesiące

Oprogramowanie biurowe

15 sztuk

Wymagania minimalne:
 oprogramowanie biurowe 2013
 OEM

Ekran elektryczny

6 sztuk

Wymagania minimalne:
 ekran elektryczny 145/190 cm
 gwarancja co najmniej 24 miesiące

IV.
Miejsce i termin wykonania zamówienia:
1) termin wykonania zamówienia: 01.04.2017- 30.04.2017 roku
2) miejsce wykonania zamówienia: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łomży, ul. Bernatowicza
4, 18-400 Łomża
V.

Termin realizacji umowy: 01.04.2017-30.04.2017 roku.

VI.

Warunki udziału w postępowaniu
1) Wykonawca składa ofertę na załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe brutto oraz łączną cenę brutto całej oferty.
Wszystkie wartości powinny być wyrażone w PLN.
2) Podana w ofercie cena powinna uwzględniać dostawę przedmiotu zamówienia do
miejsce realizacji zamówienia oraz montaż przedmiotu zamówienia w miejscu wykonania
zamówienia.
3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają
uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
4) Składający ofertę powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub
osobowych z Zamawiającym (stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego).
5) Składajmy ofertę musi złożyć oświadczenie dot. gwarancji i serwisu (stanowiące załącznik
nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
6) Oferent powinien udokumentować co najmniej 2 dostawy sprzętu IT i/lub urządzeń
multimedialnych o wartości co najmniej 120 000,00 PLN.
7) Ocena w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez
Oferenta.
8) Z treści złożonych przez Oferenta dokumentów i oświadczeń musi wynikać
jednoznacznie, że Wykonawca spełnił w/w warunki. Nie spełnienie chociażby jednego z
warunków wymienionych w pkt. 1-6 będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
9) Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania
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10)

11)
a)

b)

12)
a)
b)
c)
d)
e)

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z udziału w postępowaniu wyklucza się:
a) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów i odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary.
b) Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową,
spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika,
partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub
art,
10
ustawy
z
dnia
15
czerwca
2012
r.
o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. poz.769)- przez
okres 1r. od dnia uprawomocnienia się wyroku.
c) Wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
Warunki zmiany umowy:
Dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty w
przypadku, gdy nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy lub nastąpi zmiana harmonogramu realizacji
projektu.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, a ich
zakres jest zgodny z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.” pkt. 6.5.2 ppkt. 17.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
Formularz oferty (załącznik nr 1).
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik
nr 2)
Oświadczenie dotyczące gwarancji i serwisu (załącznik nr 3)
Dokument/y potwierdzające uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności
odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
Dokumenty potwierdzające wykonanie co najmniej 2 dostawy sprzętu IT i/lub urządzeń
multimedialnych o wartości co najmniej 120 000,00 PLN. Dokument powinien zawierać
co najmniej nazwę oferenta, rodzaj dostarczanego sprzętu oraz wartość brutto dostawy.
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VII.

Informacja o ofertach częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VIII.

Informacja o ofertach wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

IX.
Kryterium wyboru oferty
1) Oferty, które spełnią wszystkie warunki umożliwiające wzięcie udziału w postępowaniu
opisane w punkcie VI wezmą udział w ocenie według następujących kryteriów i ich wag:

Lp.

Kryterium

Waga

Maksymalna liczba punktów

1.

Cena oferty

80%

80 pkt.

2.

Gwarancja i
serwis

20%

20 pkt.

Suma

100

2) Sposób oceny:
1. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalna ilość punktów, a pozostałym ofertom
zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem:
Oferta o najniższej cenie brutto
A = ( -------------------------------------------Cena brutto oferty badanej

x 100) x waga kryterium tj. 80 %

gdzie: A - wartość punktowa badanej oferty
2. Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za parametr podlegający ocenie otrzyma
maksymalną liczbę punktów, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
liczba punktów zgodnie ze wzorem:
Ilość punktów przyznanych za serwis gwarancję
B = ( --------------------------------------------------------------------- x 100) x waga kryterium tj. 20%
Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia za serwis gwarancję
gdzie: B– wartość punktowa badanej oferty
Parametr podlegający ocenie:

Lp.

Gwarancja i serwis

Punktacja

1.

Co najmniej roczna lub 2-letnia gwarancja na każdy sprzęt
objęty ofertą

5 pkt.

2.

Gwarancja przedłużona do 3 lat na każdy sprzęt objęty ofertą

10 pkt.
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3.

Gwarancja przedłużona do 3 lat oraz gwarancja naprawy sprzętu
w ciągu minimum 7 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu
do serwisu na każdy sprzęt objęty ofertą (od momentu
zgłoszenia uszkodzenia/wady sprzętu przez Zamawiającego do
momentu dostarczenia do serwisu upływa nie więcej niż 5 dni
roboczych)

20 pkt.

3. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych wyżej
obliczona wg wzoru:
O = A + B - ostateczna ocena danej oferty
A - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena
B – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium gwarancja i serwis
4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca
wymagania zapytania ofertowego.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
złożone oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, spośród tych
ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych lub
zaprosi do negocjacji.
X.
Opis sposobu przygotowania oferty
1) Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Do oferty należy dołączyć:
a) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
(załącznik nr 2);
b) Informacje dotyczące gwarancji i serwisu (załącznik nr 3);
c) Dokument/y potwierdzające uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności
odpowiadających przedmiotowi zamówienia;
d) Dokumenty potwierdzające wykonanie co najmniej 2 dostawy sprzętu IT i/lub
urządzeń multimedialnych o wartości co najmniej 120 000,00 PLN. Dokument
powinien zawierać co najmniej nazwę oferenta, rodzaj dostarczanego sprzętu oraz
wartość brutto dostawy.
3) Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.
4) Zamawiający ma prawo zażądać dostarczenia dokumentów potwierdzających informacje
zwarte w ofercie oraz załącznikach do oferty.
5) Jeden wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
6) Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
7) Jeżeli oferta składana będzie przez Wykonawcę w postaci elektronicznej, z uwagi na
konieczność opatrzenia jej niezbędnymi podpisami, musi zostać złożona w postaci
skanu/skanów poszczególnych dokumentów wchodzących w jej skład. Dokumenty powinny
być załączone w formacie PDF.
8) Oferta powinna zawierać wszystkie dane wyszczególnione w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
9) W przypadku wystąpienia błędów (za wyjątkiem błędów w zakresie kryterium cenowego)
dopuszcza się jednorazową możliwość poprawy treści złożonej oferty.

„Krok po kroku do sukcesu edukacyjnego uczniów/uczennic ZSO w Łomży”

10) Wykonawca powinien podać cenę przedmiotu zamówienia w sposób wskazany w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
11) Wszystkie wartości powinny być wyrażone w PLN.
12) Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
13) Kompletna oferta powinna zawierać:
a) Formularz oferty (załącznik nr 1).
b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
(załącznik nr 2)
c) Oświadczenie dotyczące gwarancji i serwisu (załącznik nr 3)
d) Dokument/y potwierdzające uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności
odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
e) Dokumenty potwierdzające wykonanie co najmniej 2 dostawy sprzętu IT i/lub
urządzeń multimedialnych o wartości co najmniej 120 000,00 PLN. Dokument
powinien zawierać co najmniej nazwę oferenta, rodzaj dostarczanego sprzętu oraz
wartość brutto dostawy.
14) Kopie dokumentów dołączane do oferty powinny być potwierdzone za zgodność oryginałem.
XI.
Termin związania ofertą
Termin związania oferta wynosi 30 dni od dnia określonego przez Zamawiającego jako termin
składania ofert.
XII.
Termin i sposób składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć w terminie do 24.03.2017 roku do godziny 16.00 w jeden z trzech
możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego (decyduje data i godzina wpływu):
a) pocztą tradycyjną na adres: Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI, ul.
Piastowska 3B/79, 15-207 Białystok;
b) osobiście- w biurze projektu ul. Sienkiewicza 46, Białystok;
c) droga mailową na adres: ania@alpi.org.pl w treści maila proszę wpisać oferta
dotycząca dostarczenia sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Krok po kroku
do sukcesu edukacyjnego uczniów/uczennic ZSO w Łomży”;
2) W każdym z trzech wymienionych w pkt. 1) sposobów o przyjęciu oferty przez
Zamawiającego celem jej rozpatrzenia, decyduje data i godzina wpływu oferty.
3) Oferty przesłane lub dostarczone po terminie określonym w pkt. 1) nie będą rozpatrywane.
XIII.
Kontakt z Zamawiającym
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu Towarzystwo Wspierania Inicjatyw
Społecznych ALPI ul. Sienkiewicza 46, Białystok przez kontakt telefoniczny Anna Krasnowska tel.
+48 513 735 209 lub mailowy ania@alpi.org.pl
XIV.
Termin wyboru oferty
Oferty zostaną rozpatrzone w biurze projektu ul. Sienkiewicza 46, Białystok w dniu 27.03.2017 r.
o godzinie 16.00. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami,
które wpłyną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w terminie oraz spełniać będą warunki w nim
zawarte.
XV.
Uwagi końcowe
1) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
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b) wszystkie złożone oferty niepodlegające odrzuceniu są wyższe niż kwota
przewidziana na realizację zadania w budżecie projektu.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania lub unieważnienia postępowania na każdym
jego etapie, szczególnie w sytuacji nie podpisania umowy o dofinansowanie realizacji
projektu „Krok po kroku do sukcesu edukacyjnego uczniów/uczennic ZSO w Łomży” z
Instytucją Zarządzającą.
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Załącznik nr 1 Formularz oferty
………………………………………
(Miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….
(Nazwa firmy i adres, NIP, REGON tel. kontaktowy)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2017 składam ofertę na dostarczenie przedmiotu
zamówienia w ramach projektu pn.: „Krok po kroku do sukcesu edukacyjnego uczniów/uczennic
ZSO w Łomży”:
Sprzęt

Ilość

Cena brutto

Zestaw obejmujący: tablicę
15
interaktywną
wraz
z zestawów
oprogramowaniem
i
okablowaniem,
rzutnik
multimedialny oraz uchwyt
Laptop
wraz
z 15 sztuk
oprogramowaniem
Myszka komputerowa
15 sztuk
Oprogramowanie biurowe

15 sztuk

Ekran elektryczny

6 sztuk

Łączna wartość brutto całego
zamówienia
1. Przyjmuję do realizacji postawione przez Zamawiającego warunki przedstawione w zapytaniu
ofertowym.
2. Oświadczamy, że firma (niewłaściwe skreślić)
 jest płatnikiem podatku VAT
 nie jest płatnikiem podatku VAT, na podst.………………………………………………………..

………………………..………………………..…………
(Czytelny podpis osoby upoważnionej)

„Krok po kroku do sukcesu edukacyjnego uczniów/uczennic ZSO w Łomży”

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym

………………………………………
(Miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem/nie jestem1 powiązany/a z Zamawiającym
(Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI) kapitałowo lub osobowo, przy czym przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego
stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………..………..………………..…………
(Czytelny podpis osoby upoważnionej)

1

Niepotrzebne skreślić

„Krok po kroku do sukcesu edukacyjnego uczniów/uczennic ZSO w Łomży”

Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące gwarancji i serwisu

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE GWARANCJI I SWERWISU
Oświadczam, iż składając ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w odpowiedzi na
zapytanie ofertowe nr 2/2017 w ramach projektu pn.: „Krok po kroku do sukcesu edukacyjnego
uczniów/uczennic ZSO w Łomży” zapewnię2:
1) co najmniej roczną lub 2-letnią gwarancję na każdy sprzęt objęty ofertą,
2) gwarancję przedłużoną do 3 lat na każdy sprzęt objęty ofertą,
3) gwarancję przedłużona do 3 lat oraz gwarancję naprawy sprzętu w ciągu minimum 7 dni
roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu na każdy sprzęt objęty ofertą.

………………………..………..………………..…………
(Czytelny podpis osoby upoważnionej)

2

Niepotrzebne skreślić

„Krok po kroku do sukcesu edukacyjnego uczniów/uczennic ZSO w Łomży”

