Załącznik Nr 5 do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł
w Urzędzie Miasta Myszkowa

Znak sprawy:
RM1.271.2.2.2020.AK

Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Gmina Myszków zaprasza do złożenia oferty na wykonanie poniżej opisanego
zamówienia publicznego:
1. Nazwa zamówienia:
Dostawa ergonomicznego wyposażenia biurowych stanowisk pracy: monitorów, klawiatur,
myszek ergonomicznych oraz lampek biurowych w ramach projektu „Ergonomia w pracy”
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Nazwa oraz adres zamawiającego: Gmina Myszków, ul. Kościuszki 26,
42- 300 Myszków.
3. Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Myszkowa prowadząca postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego: Wydział Rozwoju Miasta.
4. Strona internetowa prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
www.miastomyszkow.pl
5. Informacja wskazującą link do pobrania Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł w Urzędzie Miasta Myszkowa, zgodnie z którym
prowadzone będzie przedmiotowe postepowanie: http://bip.miastomyszkow.pl/?a=12101
6.Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa do budynku Urzędu Miasta w Myszkowie ul. Kościuszki 26 ergonomicznego
wyposażenia biurowych stanowisk pracy:
1) Monitor ergonomiczny sztuk 60 – minimalne parametry:
• Przekątna ekranu: 24 cale
• Rozdzielczość: 1920/1080 (FullHD)
• Panel IPS LED
• Funkcja PIVOT
• Odświeżanie: 75Hz
• Czas reakcji: 1ms
• Zakres regulacji: wysokość, pivot, pochył
• Wygląd: ultra slim
• Kolor: czarny matowy
• Wbudowane głośniki: 2x2W
• Redukcja niebieskiego światła: TAK
• Wejście sygnału: HDMI,Display Port

• Wejście słuchawkowe : TAK
• HDCP: TAK
• Porty USB: 2x2.0
• Gwarancja: minimum 3 lata
2) Klawiatura i mysz ergonomiczna sztuk 61- minimalne parametry:
• Typ klawiatury: membranowa,
• Układ klawiszy standardowy
• Klawisze liczbowe: tak
• Klawisze multimedialne: tak
• Konstrukcja ergonomiczna zapewniająca naturalną pozycję dłoni
• Gwarancja: minimum 24 miesiące
3) Lampka biurkowa z wbudowaną ładowarką indukcyjną sztuk 34 – minimalne
parametry:
• Lampka LED
• Zasilanie 5V/3A
• Wtyczka adaptera
• Przewód w zestawie: TAK
• Moc 10W
• Funkcja eye protect
• Tryb oświetlenia ; 3 rodzaje
• Jasność : 5 rodzajów
• kolor obudowy – czarny
• Gwarancja: 24 miesiące
• Funkcje: regulacja natężenia i barwy światła, wyświetlacz z zegarem,
kalendarzem oraz temperaturą, w zestawie z wtyczką adaptera
7. Rodzaj zamówienia: dostawa.
8. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z terminami wskazanymi we wzorze umowy.
9. Wskazanie osób upoważnionych po stronie zamawiającego do komunikowania
się z wykonawcami: Agnieszka Kleszcz 34/313-26-82 wew.145 Sabina Matera
34/313-26-82 wew.173.
10. Termin związania ofertą: 30 dni.
11. Opis sposobu przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej
wypełniając formularz oferty i przesłać go zamawiającemu przed upływem terminu
składania ofert.
12. Sposób oraz termin składania ofert:
Ofertę należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego, opisując kopertę: „Oferta na dostawę ergonomicznego wyposażenia biurowych
stanowisk pracy: monitorów , klawiatur, myszek ergonomicznych oraz lampek biurowych
w ramach projektu „Ergonomia w pracy” dla konkursu nr RPSL.08.03.02-24-0526/19”.
Otwarcie ofert: 25.06.2021 r. godz. 12.10, Sala Zamkowa w Urzędzie Miasta
w Myszkowie.
Składanie ofert: Urząd Miasta Myszków, 42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26, pok. 109
Sekretariat, w terminie do dnia 25.06.2021 r. do godziny 12.00.
13. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert: 25.06.2021 r. godz. 12.10, Sala Zamkowa w Urzędzie Miasta
w Myszkowie.
14. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert:
1) Opis kryteriów – cena,
2) Opis znaczenia kryteriów: cena 100%

Oferta Wykonawcy będzie oceniana przez Zamawiającego zgodnie z poniższym wzorem:
C=(CN/CB) x 100pkt
C – liczba punktów uzyskanych przez ofertę
CN – cena najniższa
CB – cena badana
15. Projektowane postanowienia umowy lub wzór umowy w sprawie zamówienia
publicznego: wzór umowy stanowi załącznik do Zapytania ofertowego
UWAGA !
Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie
na każdym jego etapie bez podania przyczyny

przedmiotowego

postępowania

Burmistrz Miasta Myszkowa
Włodzimierz Żak
15.06.2021 r.

Sporządziła: A. Kleszcz

