
 

Przedsięwzięcie pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość” 

Wykonawcą przedsięwzięcia jest Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy ulicy Monte Casino 15, 70-
466 Szczecin, tel.: 91 424 32 21.mail: mziel@wshtwp.pl. 

 
ZAPYTANIE O CENĘ  

 
W związku z realizacją przedsięwzięcia "Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość”, współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, 00-529 Warszawa , ul. 

Wspólna 1/3, zwracamy się z zapytaniem o cenę. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy ulicy Monte Casino 15, 70-466 Szczecin 
(biuro projektu), REGON 811099769, NIP 852-20-47-217, mail: mziel@wshtwp.pl, 91 424 32 21. 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego do Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie na 
potrzeby realizacji ww. przedsięwzięcia w terminie do 30 listopada 2021 r. zgodnie z poniższą specyfikacją: 

LP. Nazwa Ilość Specyfikacja 

1 
Urządzenie 

wielofunkcyjne 
2 

Minimalne wymagania: 

Typ: kolorowe laserowe 
4 tonery BK, C, M, Y 
Skaner kolorowy min. 600dpi 

Dupleks automatyczny 
Kopiowanie w dupleksie: Reverse ADF (kolor) 

Prędkość druku min. 15 str. / minutę cz-b / kolor 
Interfejs LAN RJ-45, USB 
Format papieru: min. A4 

Gramatura papieru podajnika domyślnego: 60 – 160 g /m2 

 
II. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert w trybie zapytania o cenę, zostanie wyłoniony Wykonawca, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymogi w specyfikacji, o czym zostanie poinformowany nie później niż 2 dni robocze od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
2. Po wyłonieniu Wykonawcy, zobowiązany będzie on do realizacji Przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią złożonej oferty 
na podstawie złożonego przez Zamawiającego zamówienia. 
3. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony przez Wykonawcę do Zamawiającego na wskazanych warunkach i we 
wskazanym czasie. 
4. Zapłata za wykonanie Przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego 
Przedmiotu zamówienia (protokołu odbioru) oraz faktury/rachunku. Zapłata za wykonanie Przedmiotu zamówienia nastąpi 
przelewem na wskazany na fakturze/ rachunku numer konta po zrealizowaniu usługi potwierdzonej protokołem odbioru.  
Niniejsze zapytanie o cenę jest umieszczone: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego Wyższej  Szkoły Humanistycznej 

Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy ulicy Monte Casino 15, 70-466 Szczecin  oraz na stronie internetowej 

www.wshtwp.pl.  

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

6. Kryterium wyboru – 100% cena. 

 
III. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty powinny być sporządzone na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania o cenę. 
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Oferta musi zawierać: 

• Pełną nazwę składającego ofertę oraz adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP i Regon; 

• Nazwę producenta towaru, typ, rodzaj i model. 

• Cenę oferty przedstawionej jako cena brutto (cena wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku); 

• Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu zamówienia (tj. 
dostawa do siedziby Zamawiającego i inne) oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego; 

• Osobę do kontaktu; 

• Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione. 
 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@wshtwp.pl  do dnia 17.11.2021 r. do godz. 10.00. 

2. Zamawiający może podjąć negocjacje ze składającym ofertę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy cena 
najkorzystniejszej oferty dotycząca Przedmiotu zamówienia (lub jego części – zgodnie ze złożoną ofertą) przewyższy 
kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie o cenę – tryb udzielenia zamówienia publicznego przewidziany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. 

Zapytanie o cenę  nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zmianami). 

mailto:mziel@wshtwp.pl
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FORMULARZ OFERTOWY 
 

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy ulicy Monte Casino 15, 70-466 Szczecin 

 

  Wykonawca: ......................................................... 

Adres................................................................... 

Tel./Fax................................................................ 

  E-mail................................................................... 

  NIP: ..................................................................... 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia: 

 

LP. Nazwa 
Ilość 

Specyfikacja 

Cena za 
sztukę 
netto 

Cena 
łączna 
netto 

Cena 
łączna 
brutto 

1   

    

 

1.Termin realizacji………………………………………………………  
 
2.Cena łączna za całe zamówienie brutto…………………………………  
 
3.Okres gwarancji producenta……………………………………………………….  
 

4. Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki zapisane w zapytaniu. 

 

 

 

Podpisano: 

........................................................ 

 (podpis przedstawiciela Wykonawcy) 
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