
 

  

 

„PWP Jakość, rozwój i współpraca” 
Projekt współfinansowany ze środków budŜetu państwa oraz budŜetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 

 

 Zapytanie ofertowe    04.V.2015 

sygn. ZO-8/ZST/POKL9.2/15 

1. Zamawiający: 
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 
ul. Stołeczna 21; 15-879 Białystok 
tel. 85 742-12-13 fax 85 742-29-23 
www.zst.bialystok.pl  
e-mail: szkola@zst.bialystok.pl  

reprezentowany przez: Tadeusza Halickiego - Dyrektora 

2. Forma postępowania:  
Zapytanie ofertowe 

3. Podstawa prawna: 
Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 907 z późn. zm.). 

4. Przedmiot zapytania: 
 

I. Zakup i dostawa:  

- pakiet 60 licencji sieciowych oprogramowania SolidWorks Education Edition wraz z roczną 
aktualizacją i wsparciem technicznym. 

W skład licencji wchodzą: 

·         SOLIDWORKS Premium 2014 

·         SOLIDWORKS Simulation Premium 2014 

·         SOLIDWORKS Flow Simulation 2014: 

·         Moduł Electronic Cooling 

·         Moduł HVAC 

·         SOLIDWORKS Sustainability 2014 

·         SOLIDWORKS Plastics Advanced 2014 

·         Roczne wsparcie techniczne oraz moŜliwość aktualizacji (roczna subskrypcja) 

·         Nieograniczona dostępność do aktywacji domowej wersji SOLIDWORKS dla uczniów 
oraz nauczycieli. 

·         Darmowe kody do egzaminów SOLIDWORKS CSWA i CSDA w ilości odpowiadającej 
liczbie zakupionych licencji. 

·         Kompletny program nauczania, w tym podręcznik dla nauczycieli i podręczniki dla 
uczniów. 

II.  Dostawa oprogramowania i dokumentacji (w tym instrukcja obsługi w jęz. polskim) 
do siedziby Zamawiającego. 

III.  Wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedmiotowego zapytania leŜą po stronie 
Wykonawcy. 
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5. Oferta winna zostać złoŜona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszego zapytania ofertowego. 

6. Zasady udzielania zamówienia: 
Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złoŜonych ofert.  

7. Termin składania ofert: 
Ofertę naleŜy przesłać w wersji papierowej na adres Zamawiającego bądź pocztą elektroniczną 
e-mail: szkola@zst.bialystok.pl  

Termin składania ofert upływa 11 maja 2015 r. do godz. 15:00 

Uwaga !!!!! Wi ąŜącą jest data dostarczenia oferty. 

8. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:  
Łukasz Berent – tel. 791 113 114 

9. Wybór wykonawcy realizującego zlecenie: 

Oferent, który złoŜy najkorzystniejszą ofertę, zostanie poinformowany nie później niŜ po 
upływie 1 dnia od zakończenia terminu składania ofert.  

10. Zamawiający zastrzega prawo uniewaŜnienia postępowania na kaŜdym etapie bez podania 
przyczyny, a takŜe do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia. 

 

           /-/ Tadeusz Halicki 
                    Dyrektor  
    Zespołu Szkół Technicznych 
               w Białymstoku  
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załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego . 

 
 

……………………….                 …………..……………… 2015 r. 
ul. …………………… 
………………………. 
tel. …………………... 
e-mail: …………………… 

 

Zespół Szkół Technicznych  
im. gen. Władysława Andersa  
w Białymstoku 
ul. Stołeczna 21; 15-879 Białystok  

 
W związku z zapytaniem ofertowym na dostawę ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………..., 

zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym - przedkładam niniejszą ofertę w 

łącznej wysokości ………………………………………………………………… zł brutto, 

(słownie: ………………….……………………………………………………………………… zł). 

Wskazana cena jest wiąŜąca i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego 

zapytania. 

Oświadczam, Ŝe zapoznałem/-am się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę Ŝadnych 

zastrzeŜeń oraz zdobyłem/-am konieczne informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. 

 

Dokumentacja umoŜliwiająca właściwą identyfikację oferowanego asortymentu stanowi załącznik 

do niniejszej oferty, tj.: 

- ………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………… 

 

Ponadto oświadczam, Ŝe: 

a) akceptuję warunki realizacji zamówienia;  

b) nie byłem/-am karany/-a za przestępstwo ścigane z oskarŜenia publicznego bądź przestępstwo 

skarbowe. 

 
 
 

          ……………………………………… 
                                                             podpis 


