Zespół Szkół Poligraficzno – Mechanicznych im. Armii Krajowej
40-671 Katowice, ul. Armii Krajowej 84
tel. 202-84-63 202-83-14

REGON 000695491
NIP 954-10-02-191

Katowice dn. 3 listopada 2016 roku
ZSPM-2/ZP/ZO/EFS/2016

Zaproszenie do składania ofert
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych i wewnętrznych procedur udzielania
zamówień

Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych
na zakup abonamentu w programie Akademia SUSE LinuX – SUSE ATP PL do realizowanego przez Szkołę
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla
działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy –
kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT: p.n.
„Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”
Data publikacji:3 listopad 2016 r.
Termin składania ofert: 8 listopad 2016 r.
Nr sprawy: ZSPM-2/ZP/ZO/EFS/2016
I. Beneficjent (Zamawiający): Urząd Miasta Katowice, 40-098 Katowice ul. Młyńska 4
Reprezentowany przez Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych
im. Armii Krajowej, 40-671 Katowice, ul. Armii Krajowej 84
fax: +/48/201 48 81 e-mail: dyrekcja@zspm.pl, www.zspm.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady
konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.
2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30
000 EURO.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1.
Zakup abonamentu w programie Akademia SUSE Linux – SUSE ATP PL
Warunek konieczny: Abonament dotyczy następującego okresu 1.XII.2016-31.VIII.2017 r. (tj. rok szkolny
2016/2017)

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup abonamentu w programie Akademia SUSE Linux – SUSE ATP PL
w wariancie 2: kursy prowadzone przez szkolnych/uczelnianych nauczycieli, z wykorzystaniem dostępu do
materiałów e-learningowych na platformie Ilias, fora moderowane przez ekspertów,na ftp: maszyny
wirtualne oraz zeszyty ćwiczeń, bez drukowanego podręcznika w ilości do 20 osób.
Zamówienie obejmuje również przekazania loginów i haseł dostępowych do materiałów e-learningowych
w ramach Akademia SUSE Linux – SUSE ATP PL .
IV. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny (netto ,
brutto)
Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującym kryterium: kryterium: cena (netto, brutto)
- waga 100%
V. Termin wykonania zamówienia:
Zleceniodawca planuje podpisanie umowy niezwłocznie po wybraniu Wykonawcy, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami art. 94 ustawy p.z.p
Termin realizacji zamówienia:
- najpóźniej do dnia 23 listopada 2016 r. (środa)
VI. Miejsce, sposób i termin składania ofert.
Wypełniony formularz oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres dyrekcja@zspm.pl, w terminie
do dnia 8 listopada 2016 r. (wtorek) do godz. 15.00.
Oferta powinna zawierać opis – „Oferta – abonamentu w programie Akademia SUSE Linux – SUSE ATP
PL"
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Dodatkowych Informacji udziela Andrzej Szromek, tel. 503 309 390, aszromek@zspm.pl
Zapytanie ofertowe zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej ZSPM Katowice – www.zspm.pl
oraz na tablicy ogłoszeń.
VII. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 9 listopada 2016 r. (środa)
do godz. 14.00.. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą
mailową, przy czym Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie poinformowany
o miejscu i terminie podpisania umowy.
Ryszard Jaworski
Dyrektor Szkoły

