
Warszawa 02.10.2019r. 

Zapytanie ofertowe nr 1/2019 

 

Na dostawę, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30000 euro pod nazwą: 

„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla VII Liceum 

Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Warszawie” 

w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni 

Informatycznych i Językowych. 

 

I. Zamawiający 

VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 

02-067 Warszawa 

ul. Wawelska 46 

tel. 22 8250553 

II. Osoba do kontaktu 

Anna Rozwadowska, tel. 22 8250553, email: julius@liceum7.edu.pl 

 

III. Tryb udzielenie zamówienia 

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Postępowanie jest prowadzone w trybie 

konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania 

wykonawców, jawności i przejrzystości. 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego, 

w tym: 

 19 sztuk komputerów stacjonarnych (0% VAT) – CPV 30213300-8 

 19 sztuk monitorów (0% VAT) – CPV 30231300-0 

 19 sztuk oprogramowania biurowego Microsoft Office 2019 Professional PL  w wersji 

MOLP dla szkół – CPV 48700000-5  

 3 sztuki laptopów – CPV 30213100-6 
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2. Oferowane sprzęty muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, posiadać stosowne 

certyfikaty i aprobaty dopuszczające sprzęty do sprzedaży i użytkowania na terenie RP 

oraz muszą być objęte gwarancją. 

3. Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt. 26 ustawa z dnia 11 marca 2004 r o podatku od 

towarów i usług wykonawca zastosuje stawkę VAT 0% na komputery stacjonarne i 

monitory, zaś zamawiający dostarczy stosowne zaświadczenie podpisane przez organ 

prowadzący uprawniające do stosowania preferencyjnej stawki VAT. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania 

ofertowego. 

V. Termin składania ofert 

Do 9 października 2019 r. 

VI. Miejsce i sposób składania ofert 

Wykonawca składa ofertę zgodnie z załącznikiem nr. 2 w formie pisemnej, przy czym za formę 

pisemną uznaje się także skan oferty w formacie PDF. 

Oferta powinna zostać dostarczona: 

 Osobiście, pocztą bądź kurierem na adres siedziby zamawiającego 

 Drogą elektroniczną (skan formularza) na adres: julius@liceum7.edu.pl 

VII. Kryteria postępowania ofertowego 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VIII. Kryteria oceny oferty 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę w oparciu o jedyne kryterium 

jakim jest najniższa cena. Informacje o wyborze wykonawcy zostaną umieszczone na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej VII Liceum Ogólnokształcącego 10 października 2019r. 

IX. Termin wykonania zamówienia 

Sprzęt i oprogramowanie zostanie dostarczone do siedziby zamawiającego w ciągu dwóch 

tygodni od złożenia zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane drogą poczty 

elektronicznej zaś w przypadku sprzętu komputerowego dla placówki oświatowej 

z zastosowaniem 0% stawki VAT zamawiający dostarczy stosowny dokument wykonawcy. 
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X. Płatność 

Płatność zostanie dokonana po dostarczeniu sprzętu i oprogramowania do siedziby 

zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT z odroczonym 

terminem płatności (14 dni) na: 

Nabywca: 

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 5252248481 

Odbiorca: 

VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, ul. Wawelska 46, 02-067 Warszawa 

 


