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Znak sprawy: RG-PRI.042.1.2019                                                Kawęczyn, dnia 27.03.2018 r.  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności – wartość zamówienia nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO, o której mowa w art. 4 

pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1986 ze. zm.) 

 

Zamawiający: 

Gmina Kawęczyn, 

z siedzibą w Kawęczyn 48, 

62 – 704 Kawęczyn 

Regon Gminy Kawęczyn: 311019480 

NIP Gminy Kawęczyn: 668 187 54 86 

Adres strony: www.kaweczyn.pl  

                                  

zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego w ilości 12 sztuk 

komputerów przenośnych z możliwością odłączenia klawiatury lub obracania ekranu                      

i korzystania z urządzenia w trybie tabletu wraz z niezbędnym oprogramowaniem 

operacyjnym i biurowym oraz dostawę 1 mobilnej szafy do przechowywania i ładowania 

komputerów tj. 12 laptopów, urządzenie kompatybilne z komputerami.  

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Ja w Internecie” Program 

szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Program jest finansowany w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania 

szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem Programu jest Fundacja 

Legalna Kultura. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1.Szczegółowy opis zamawianego sprzętu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz wolny od wad. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia bezpośrednio do 

lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. 

4. W kosztach realizacji zamówienia Wykonawca powinien ująć dostawę, montaż.  

5. W przypadku dostarczenia przedmiotów niezgodnych z warunkami  niezgodnych z 

warunkami zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna 

być zrealizowana w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązuje się 

się wymienić reklamowany przedmiot na nowy, zgodnie z wymogami Zamawiającego.     

 

http://www.kaweczyn.pl/
http://www.kaweczyn.pl/
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6. Wykonawca poinformuje Zamawiającego co najmniej trzy dni przed planowanym 

terminem dostawy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia bez podania 

przyczyny. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do wyjaśnień lub uzupełnień 

dotyczących informacji zawartych w ofercie.  

10. Negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy 

zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego. 

11. Oferowany sprzęt musi posiadać minimum 24 miesięczny okres gwarancji  

 

 Kod CPV 

30213100-6 komputery przenośne 

30213200- 7 komputer tablet 

30237000- 9 części do akcesoriów i wyrobów komputerowych 

30236000-2 różny sprzęt komputerowy 

 

II. Warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia oraz opis sposobu 

dokonywania ich spełnienia:  
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące:  

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

b) posiadania wiedzy i doświadczenia.  

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia.  

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Wykonawca potwierdza spełnianie w/w warunków poprzez złożenie oświadczenia 

stanowiącego element zapytania ofertowego. 

 

III. Termin realizacji zamówienia:  

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 15 kwietnia  2019 roku.  

 

IV. Określenie warunków dotyczących dokonywanie zmian umowy:  

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy. 

 

V. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące 

dokumenty: 

1.Wypełniony formularz oferty załącznik nr 1. 

2.Wypełnione oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu –

załącznik nr 2. 

3. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z grupą kapitałową nr 3. 
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4  Oświadczenie RODO 

5. Parafowany projekt umowy. 
 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu oferty, który 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Cena oferty powinna obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia. Wykonawca 

zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia wyliczonej do dwóch miejsc po 

przecinku wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich. 

2. Do Formularza oferty Wykonawca dołączy dokumenty wyszczególnione w punkcie V 

składające się na ofertę. 

3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 08.04.2019 r. do godziny 11.00 w 

Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn 

osobiście lub za pośrednictwem poczty. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, 

uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno 

być oznaczone nazwa (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres Urząd Gminy 

Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn oraz opisane: „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego 

w ramach projektu ”Ja w Internecie”. 

4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwarcia.  

VII. Kryteria oceny oferty: 

1. Kryteria oceny ofert 

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: 

− cena C - 90 % ( 90 Punktów)  

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium. 

Oceny ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną dokonane według 

następujących zasad: 

a) Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium C:  - cena oferty (w PLN) 

cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia – według następującego 

wzoru: 

                           najniższa cena ofertowa brutto 

C= –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 90%   

                             cena oferty badanej brutto 

     

„Dodatkowe wyposażenie komputerów przenośnych: 

- zintegrowany czujnik: żyroskop lub akcelerometr – waga 5 pkt 

-rysik- waga 5 pkt 

Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów, których łączna ilość to 

wynik działania matematycznego polegającego na ich zsumowaniu w ramach oceny ofert. 

Oferta która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie najwyżej oceniona. 
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1. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która przedstawi najwyższą liczbę 

punktów. Otrzymana punktacja zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

 

VIII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Zamawiający umieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej 

Gminy oraz poinformuje każdego Wykonawcę biorącego udział  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
IX. Termin związania ofertą 

30 dni od dnia składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

 
X. Informacje na temat zakresu wykluczenia.  

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy nie są powiązani z 

Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub 

osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli; 

5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.    

 

Wykonawca dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem, które stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 

1) Ewa Frątczak – sprawy merytoryczne tel. 63 288 59 29 

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta stosowna umowa na 

realizację przedmiotu zamówienia. 
                           
  

      

                                                                               ……….……………………………………... 

             (podpis i pieczęć kierownika zamawiającego) 
 

 

 

Załączniki: 
1. formularz oferty - załącznik nr 1, 

2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu –załącznik nr 2. 

3. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z grupą kapitałową- załącznik nr 3 
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4. Oświadczenie RODO - załącznik nr. 4 

5. projekt umowy - załącznik nr 5 

6. Szczegółowy opis zamawianego sprzętu 


