
 

 
 

Dotacje na innowacje  
Inwestujemy w Waszą przyszłość 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. 
 

………………………………………………… 
                     (pieczęć jednostki) 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Ubezpieczenie nowego sprzętu komputerowego  w ramach projektu pn. „Wyrównywanie szans 

mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego:  
 
Gmina Boguchwała 
ul. Tkaczowa 134 
36‐040 Boguchwała 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia:  
 
Postępowanie  nie  podlega  przepisom  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 
publicznych ‐ tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 8 czerwca 2010 
r. w sprawie ogłoszenia  jednolitego  tekstu ustawy  ‐ Prawo zamówień publicznych, opublikowany w 
Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  z  późn.  zm. Wartość  szacunkowa  zamówienia  nie  przekracza 
równowartości  kwoty 30  tys. euro. Postępowanie prowadzone  jest na  zasadach określonych przez 
Zamawiającego.  
 
3. Nazwa projektu:  
 
Projekt  „Wyrównywanie  szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu”  realizowany  jest  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka,  oś 
priorytetowa  8  „Społeczeństwo  informacyjne  –  zwiększanie  innowacyjności  gospodarki”,  działanie 
8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.  
 

4.  Zamówienie  stanowiące  przedmiot  niniejszego  postępowania  jest  współfinansowane  ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 
5. Opis przedmiotu zamówienia:  
 
Przedmiotem  zamówienia  jest  ubezpieczenie  nowych  160  szt.  komputerów  przenośnych  oraz  16 
sztuk drukarek kolorowych  laserowych, na warunkach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego 
zapytania  ‐  Zakres przedmiotu  zamówienia. Użytkownikami 160  komputerów przenośnych oraz 16 
sztuk  drukarek  laserowych  kolorowych  są  jednostki  podległe  Gminy  Boguchwała  –  Szkoły 
Podstawowe  i  Gimnazja,  zlokalizowane  na  terenie  Gminy  Boguchwała,  którym  sprzęt  został 
przekazany w użytkowanie w miesiącu wrześniu 2014 r. 
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Nazwa sprzętu  Opis  Ilość 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

Komputery przenośne 
– laptopy 

 
ACER TravelMate 

P273‐M 
 

Komputer Przenośny 
17”,  z 

oprogramowaniem: 
Windows 8.1, 

Microsoft Office 2013, 
Arcavir Internet 

Security, 
Torba dla laptopa 

160 sztuk 
380.800,00 

PLN 

468.384,00 

PLN 

Drukarki laserowe ‐ 
kolor 

 
OKI C531DN 

 

Drukarka laserowa, 
kolorowa, stacjonarna.

16 sztuk 
17.520,00 

PLN 
21.549,60 PLN 

 
 

 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

7. Osobą do kontaktu w zakresie niniejszego zamówienia, jest Pan Tadeusz Grzesiak, Koordynator 
Projektu, tel.: 502 485 600, e‐mail: easytax@wp.pl 

 

8. Wymagany termin realizacji zamówienia: ubezpieczenie musi obejmować okres od daty zawarcia 
umowy do 31 grudnia 2015 r.  

 
9. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:  
Cena usługi – 100%  
1) Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

2) Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia na formularzu oferty stanowiącym 
załącznik do niniejszego zapytania.  

 

10. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:  

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia;  

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  
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4) nie podlegają wykluczeniu  z postępowania o udzielenie  zamówienia na podstawie 24 ust. 1  i 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759).  

 

11. Płatność: Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na  rachunek bankowy Wykonawcy  za  cały 
okres  trwania  umowy w  terminie  do  14  dni  od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego  poprawnie 
wystawionej polisy.  

 

12. Miejsce oraz termin składania ofert:  

1)  Ofertę  należy  sporządzić  według  formularza  oferty,  którego  wzór  stanowi  załącznik  nr  1  do 
niniejszego zapytania. 

 

2) Podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu oferenta ofertę należy złożyć: 

‐ osobiście, w siedzibie Zamawiającego, Biuro Podawcze 

‐ przesyłką pocztową  (decyduje data wpływu do Zamawiającego), na adres Zamawiającego, Gmina 
Boguchwała, ul. Tkaczowa 134, 36‐040 Boguchwała.  

‐ na adres poczty elektronicznej: a.nowacka@um.boguchwala.pl 

 

do  dnia  6.10.2014  r.  do  godz.  12:00  z  dopiskiem  na  kopercie,  lub w  temacie wiadomości  e‐mail: 
„Oferta  na Ubezpieczenie  sprzętu  komputerowego w  ramach  projektu  pn.  „Wyrównywanie  szans 
mieszkańców  Gminy  Boguchwała  oraz  przeciwdziałanie  wykluczeniu  cyfrowemu”  –  nie  otwierać 
przed 6.10.2014 r., godzina 12.00. 

 

13. Informacje o formalnościach:  

1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w 
niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

2)  Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  Zamawiający  zawiadomi  drogą  mailową 
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wynikach postępowania.  

3) W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi 
termin i miejsce zawarcia umowy.  

4) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone 
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.  

5) Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach 
organizacyjnych  Zamawiającego.  Nie  mają  tu  zastosowania  przepisy  Ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych.  

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego 
bez podania przyczyn.  

 
ZATWIERDZIŁ:  
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Załącznik nr 1 

do Zapytania Ofertowego na ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. 
„Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz  

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
Dane dotyczące Wykonawcy:  
Nazwa firmy: .......................................................................................................................................  
Adres firmy: ........................................................................................................................................  
Numer NIP: .........................................................................................................................................  
Numer REGON: ...................................................................................................................................  
Numer telefonu: .................................................................................................................................  
Adres e‐mail: ......................................................................................................................................  
 
Dane dotyczące Zamawiającego:  
Gmina Boguchwała  
ul. Tkaczowa 134 
36‐040 Boguchwała 
tel.  17 87 55 200 
faks 17 87 55 209  
e‐mail: um@boguchwala.pl 
internet: www.bip.boguchwal.pl. 
NIP  517‐00‐36‐465  
 
Zobowiązania wykonawcy:  
W  odpowiedzi  na  zapytanie  ofertowe  z  dnia  29.09.2014  r.  na  Ubezpieczenie  sprzętu 
komputerowego w  ramach projektu pn. „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała 
oraz  przeciwdziałanie  wykluczeniu  cyfrowemu”  oferujemy  wykonanie  zamówienia  zgodnie  z 
wymogami zawartymi w zapytaniu:  
 
cena brutto..........................................................................................................zł  
 
(słownie: ...............................................................................................................)  
 
 
Osoba do kontaktów z Zamawiającym:  
Osoba  do  kontaktów  z  Zamawiającym  odpowiedzialne  za  wykonanie  zobowiązań  umowy: 
………………………………… tel. kontaktowy …………………, faks …………………….  
 
 
Oświadczenie dotyczące postanowień zapytania ofertowego:  
1. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2015 r.  

2. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.  

3.  Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  i  akceptuję  warunki 
ubezpieczenia.  
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4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.  

 

5. Oświadczamy, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

6. Oświadczam, że:  

1) posiadam uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi;  

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia;  

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
7. Załączniki stanowiące integralną część oferty:  
1. Podpisany przez Wykonawcę zakres przedmiotu zamówienia ‐ załącznik nr 2 do zapytania.  
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................., dn. .........................     ……........................................................  
 
Miejscowość, data          Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 2 

do Zapytania Ofertowego na ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. 
„Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała  

oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” 
 
 
ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Wymagany zakres ubezpieczenia:  
 
Zakres ubezpieczenia od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź 
utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej  i niezależnej od Ubezpieczającego  lub 
użytkownika sprzętu przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące 
ryzyka:  
 

1)  działania  użytkowników  sprzętu  (w  szczególności  niewłaściwe  używanie,  nieostrożność, 
zaniedbanie, błąd w obsłudze, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie);  

 
2) działania ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w 
wyniku  wszelkiego  rodzaju  eksplozji,  implozji,  bezpośredniego  uderzenia  pioruna,  upadku  statku 
powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz);  
 

3) działania wody, w szczególności burzy, powodzi, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, 
wilgoci,  pary  wodnej,  cieczy  w  innej  postaci,  zalania  wodą  z  urządzeń  wodno  –  kanalizacyjnych, 
nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów;  

 

4) działania wiatru, mrozu, gradu, śniegu, osunięcia się ziemi;  

 

5) kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu, 

 

6) celowego uszkodzenia lub zniszczenia przez osoby trzecie (dewastacji)  

 

7) wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły  się po okresie 
gwarancji;  

 

8) zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, w tym wskutek niewłaściwych parametrów prądu 
zasilania (np. tym zbyt wysokiego  lub zbyt niskiego napięcia w sieci), bezpośredniego  i pośredniego 
oddziaływania wyładowań atmosferycznych,  

 

9) bezpośredniego  i pośredniego oddziaływania wyładowań atmosferycznych  i  zjawisk pochodnych 
jak indukcja, działanie pola elektromagnetycznego itp.;  

 

10)  akcji  ratowniczej  prowadzonej  w  związku  z  jakimikolwiek  zdarzeniami  objętymi  umową 
ubezpieczenia, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie..  
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2.  Ubezpieczeniem  objęty  będzie  sprzęt w  łącznej  ilości  160  nowych  komputerów  przenośnych  
oraz 16 drukarek laserowych – kolorowych.   

 

3. Suma ubezpieczenia i wysokość odszkodowania  

1) Łączna wartość przedmiotu ubezpieczenia na dzień zakupu wynosi: 489.933,60 zł brutto.  

2) Sumę ubezpieczenia stanowi wartość odtworzeniowa sprzętu objętego ubezpieczeniem brutto.  

3)  Zamawiający  nie  przewiduje  udziału  własnego  zmniejszającego  kwotę  przysługującego 
odszkodowania. Franszyza redukcyjna i integralna – zniesione. 

4) Jako wysokość odszkodowania przyjmuje się:  

a)  przy  szkodzie  częściowej  ‐ wartość  niezbędnych  kosztów  naprawy  uszkodzonego  przedmiotu  z 
uwzględnieniem kosztów demontażu, transportu, montażu, oraz innych tego typu opłat,  

b) przy szkodzie całkowitej ‐ wartość kosztów nabycia i zainstalowania nowego przedmiotu tego 
samego rodzaju z uwzględnieniem kosztów demontażu, transportu, montażu, oraz innych tego typu 
opłat – klauzula likwidacyjna. 

 c) w przypadku, gdy naprawa uszkodzonego przedmiotu albo jego wymiana nie jest możliwa ‐
wartość kosztów w wysokości wartości odtworzeniowej przedmiotu na dzień powstania szkody.  

 
 
Akceptuję warunki ubezpieczenia.  
 
 
 
..............................           .................................................  
Miejscowość, data            Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 


