
OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
ZSLiE/ZO/203/203/2022 z dnia 10.03.2022 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCH im. St. Morawskiego w Brynku
42-690 Brynek, ul. Park 4

tel. (32) 285 74 18
strona: www.tlbrynek.edu.pl

1.   Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

2.   Adres strony dla zamieszenia zapytania ofertowego: 
       www.tlbrynek.edu.pl     , https://ssdip.bip.gov.pl/

3.  Przedmiot  zamówienia:  ZAPYTANIE  OFERTOWE  ZSLiE/ZO/203/203/2022 NA
„DOSTAWĘ 12 (DWUNASTU) ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ
LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCH IM. ST. MORAWSKIEGO W BRYNKU”

4.   Informacja o możliwościach składania ofert częściowych i wariantowych:
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

5.   Termin wykonania zamówienia:
Do dnia 25 marca 2022 r.

6.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych
warunków:
a) posiadają uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia,
b) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym             
 i zasobami ludzkimi gwarantującymi należyte wykonanie oferowanych usług,
d) w stosunku, do których nie jest prowadzone postępowanie o ogłoszenie upadłości lub likwidacji
oraz nie została ogłoszona upadłość lub likwidacja,
e) spełnią warunki określone szczegółowo w Zapytaniu Ofertowym ZSLiE/ZO/203/203/2022

7.   Kryterium oceny ofert: jak ujęto w Zapytaniu ofertowym ZSLiE/ZO/203/203/2022

8.   Termin składania ofert: 18 marca 2022 r. do godziny 15.00.
Ofertę  należy  przesłać mailem  na  adres:  anna.zaczek  @tlbrynek.edu.pl   lub  dostarczyć  do
sekretariatu szkoły ul. Park 4, 42-690 Brynek w zamkniętej kopercie  z dopiskiem „Dostawa 12
(dwunastu) zestawów komputerowych (all-in-one) do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w
Brynku”  do dnia  18.03.2022 roku, do godz. 1500.
O ważności złożonej oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
Oferta  złożona  po  wyżej  wyznaczonym terminie  zostanie  uznana  za  niezłożoną  i  nie  podlega
ocenie.

9.   Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Anna Żaczek, tel. (32) 285 74 18 wew. 26, e-mail: anna.zaczek  @tlbrynek.edu.pl  ,
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