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Goleniowski Dom Kultury 

ul. Słowackiego 1 

72-100 Goleniów 

NIP 856-14-34-875 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/04/2020 
( dotyczy zamówienia laptopów) 

Goleniowski Dom Kultury zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na zakup czterech 
laptopów. Niniejszy wydatek realizowany jest ze środków w ramach Programu Współpracy 

Interreg V A, Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska, w ramach celu 
„Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Goleniowski Dom Kultury 

ul. Słowackiego 1 

72-100 Goleniów 

NIP 856-14-34-875 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 laptopów wraz z dostawą pod adres zamawiającego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
- 3 laptopy o cechach: procesor Intel Core 10-tej generacji, ekran dotykowy 13-13,9 cali, 
- 1 laptop o cechach: procesor Intel Core 10-tej generacji, ekran 14 cali, od 16 GB RAM. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 
podwykonawcom. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 08.05.2020 r. 



 

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna być: 
- opatrzona pieczątką firmową, 
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
marcin.styborski@gmail.com , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Goleniowski 
Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów  do dnia 05.05.2020 r. (włącznie) wraz z załączoną 
kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 06.05.2020 a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty 
zostaną przesłane oferentom za pośrednictwem wiadomości e-mail 06.05.2020 r. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 
 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1 - Cena - 60% 
2 - Okres gwarancyjny - 40 % 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
wiadomości e-mail 06.05.2020 r. 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Marcin Styborski pod numerem telefonu 518 932 206 oraz adresem 
email: marcin.styborski@gmail.com. 


