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numer sprawy: POKL.9.1.2/2-2013 

Kawęczyn, dnia  27.06.2013r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Na podstawie „Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie  przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro” przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy 

Kawęczyn Nr 29/2011 z dn. 11.07.2011r. Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku. Nie 

stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w nawiązaniu 

do art. 4 ust. 8 ustawy (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ) przedłożony szacunek kosztów będzie 

dostawą do wyboru wykonawcy w trybie poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych.  

 

Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym, na podstawie którego zostanie wyłoniony  

wykonawca na dostawę sprzętu do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu 

„Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

      Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, REGON 311019480, 

      NIP 668-187-54-86.  www.kaweczyn.pl 

2. Przedmiot zamówienia: 

Wybór dostawcy sprzętu do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Nasze dzieci 

- nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” , Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług POKL nr 09.01.02-30-109/11-00 

 

3. Specyfikacja techniczna sprzętu: 

 

3.1 Laptop 

Procesor: dedykowany do pracy w komputerach mobilnych, o wydajności równej z procesorem 

osiągającym w teście Pass Mark CPU Mark wynik 1800 pkt lub lepszy. 

Pamięć: RAM Minimum 4 GB pamięci operacyjnej RAM 

Dysk Twardy: o pojemności minimum 500 GB 

Matryca: o przekątnej z przedziału 14,9 do 15,9 cala i rozdzielczości minimum 1366x768 

Napęd optyczny: napęd optyczny z możliwością zapisu i odczytu nośników DVD+/- RW/RAM 

Mysz Optyczna:  mysz dwuprzyciskowa z rolką (scroll) jako trzeci przycisk 

Klawiatura: Fizyczna klawiatura w układzie QWERTY bez dodatkowych znaków diakrytycznych. 

Porty:  I/O · Co najmniej 3 porty USB 2.0 lub USB 3.0, 

· Złącze VGA lub możliwość podłączenia VGA za pomocą 

przejściówki, 

http://www.kaweczyn.pl/
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· Złącze HDMI 

 Łączność: zintegrowana karta bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11b/g/n, 

· Zintegrowana karta sieciowa przewodowa zgodna ze standardem 100 Mbps Ethernet 10 

Multimedia 

· Karta dźwiękowa, 

· Zintegrowane głośniki, mikrofon, kamera internetowa, 

· Możliwość podłączenia słuchawek oraz mikrofonu 

· Uniwersalny czytnik zewnętrznych kart pamięci 11 Oprogramowanie 

· Zainstalowany system operacyjny zgodny z wyspecyfikowanymi poniżej wymaganiami, 

· Zainstalowane oprogramowanie antywirusowe z licencją na aktualizacje na 1 rok, 

· Zainstalowane oprogramowanie chroniące komputer przed niepożądanymi treściami z Internetu 

(może być zintegrowane z programem antywirusowym), 

· Zainstalowany pakiet oprogramowania biurowego zgodny z wyspecyfikowanymi poniżej 

wymaganiami. 

Zasilanie 

· Czas pracy na baterii minimum 4 godziny 

· Zasilacz sieciowy 220V 

Ciężar:  Masa poniżej 3 kg 

Certyfikaty: Deklaracja zgodności CE 

Gwarancja: 36 miesięcy gwarancji w systemie „door to door”. 

 

Specyfikacja systemu operacyjnego. 

1. System operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, w tym także system 

interaktywnej pomocy w języku polskim. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej 

następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 

2. System operacyjny powinien mieć zintegrowany system aktualizacji darmowych poprawek 

bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. 

3. System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i 

dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. 

4. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania 

systemu. 

5. System operacyjny musi pozwalać na pracę w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne 

LAN, Internet), w tym także automatycznie rozpoznawać sieci i ich ustawienia bezpieczeństwa, 

rozpoznawać automatycznie urządzenia peryferyjne działające w tej sieci np. drukarki, tablice 

interaktywne oraz łączyć się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami. 

6. System operacyjny musi pozwalać na uruchomienie niezbędnych aplikacji i przyłączenie się do 

odpowiednich sieci w Systemie Informacji Oświatowej. 

7. System operacyjny przystosowany do pracy z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, 

8. System operacyjny pozwalający na wdrążenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich 

komputerów w sieci szkolnej. 

Specyfikacja oprogramowania biurowego dla przenośnego komputera: 
1. zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej: 

a) edytor tekstów 

b) arkusz kalkulacyjny 
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c) narzędzie do prowadzenia i przygotowania prezentacji 

d)zainstalowanie na jednym komputerze produktów pochodzących od różnych producentów nie jest 

uznane za ofertę zintegrowanego pakietu 

2. pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej 

pomocy w języku polskim 

3. pakiet biurowy powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy 

czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim 

4. pakiet musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta, dotyczący 

rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa 

5. pakiet aplikacji biurowych powinien obsługiwać formaty dokumentów wymienione w 

Krajowych Ramach Interoperacyjności 

 

3.2. Ładowarki, karty pamięci oraz torby do aparatów fotograficznych marki NIKON 

COOLPIX L810/2012 

3.2.1 karta pamięci SD min 16 GB 

3.2.2 ładowarka z czterema akumulatorami 2600 mAh przeznaczona do ładowania akumulatorów 

AA lub AAA. W zestawie baterie. Wtyk do gniazdka elektrycznego 230 V. 

3.2.3 Torba mieszcząca aparat cyfrowy oraz dodatkowe akcesoria. Posiadająca uniwersalne 

kieszenie oraz odpinany, regulowany pasek na ramię, wygodny, gruby i miękki uchwyt w klapie, 

torba posiada również możliwość  przymocować do paska spodni.  

 

3.3 Aparat fotograficzny z kartą pamięci, ładowarką oraz torbą 

 aparat cyfrowy min 16,1 Mpx 

 zoom optyczny min x4 

 +torba +karta pamięci min 8GB +ładowarka +  akumulatory  

 

4. Warunki udziału w postępowaniu 

 

4.1. Oferta powinna być złożona na formularzu - Załącznik nr 1  

4.2. Oferent powinien dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 

wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania osób do 

składania o świadczeń woli oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy w postępowaniu). Dokumenty winny być złożone w formie oryginału 

lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

4.3. Oświadczenie, iż oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 2 

4.4. Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 w Załącznik nr 3 

 

5. Kryteria wyboru oferty: jest najniższa cena. 

5.1. Przy wyborze zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:  
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- cena -100%. 

5.2. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który zaoferuje najniższą cenę 

5.3. Wykonawca zaproponuje cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena musi zawierać 

wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i dostarczeniem go do miejsca wskazanego 

przez Zamawiające. Na cenę ofertową składa się cena netto i podatek VAT obliczony według 

stawek obowiązujących w ustawie o podatku od towarów i usług. W ofercie należy podać cenę 

brutto.  

5.4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował kryterium  

ceny. W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Oferta o 

najniższej cenie otrzyma 100 punktów, pozostałym ofertom zostanie przypisana proporcjonalnie 

mniejsza liczba punków obliczona według wzoru:  

cena najniższa liczba punktów oferty ocenianej 

= ------------------------------- x 100 pkt 

cena oferty ocenianej 

 

6. Oferty powinny zawierać:  

6.1 Formularz oferty-  wypełniony przez Wykonawcę bez dokonywanych w nim zmian.  

Dokumenty dotyczą ce oferty należy napisać na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 

i czytelną techniką 

6.2 Oferty muszą być podpisane przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli 

wykonawców, wymienionych w rejestrze e firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.  

 

7. Sposób przygotowania oferty: 

7.1. Kopertę należy oznaczyć następująco:  

- „Oferta na dostawę sprzętu do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Nasze 

dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” 

7.2 Na kopercie należy również umieścić dane i adres wykonawcy. 

7.3Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu  

7.4 Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

  

8. Osoba do kontaktu:  

Agnieszka Stefanowska tel. 63 288 59 17 

 

9. Miejsce oraz termin składania ofert 

- Oferta powinna być sporządzona na druku załączonego Formularza za pośrednictwem: poczty,  

kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:  

Gmina Kawęczyn - 62 -704 Kawęczyn 48  

sekretariat (pokój nr 1) do godz. 11:00 

dnia 12 lipca 2013 r. 

-Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Urzędu Gminy w Kawę 

czynie oraz na stronie internetowej pod adresem: www.kaweczyn.pl/wiadomości/przetargido14 

tys.euro    

- Zamawiający ma prawo zamknąć postępowanie bez wyboru żadnej oferty. 

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

http://www.kaweczyn.pl/wiadomości/przetargido14%20tys.euro
http://www.kaweczyn.pl/wiadomości/przetargido14%20tys.euro
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- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących  

treści złożonych ofert.  

 

10. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: 

  

1) W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów wynikających z wykonania  

zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kary umownej za każdy dzień 

zwłoki - w wysokości 0,2% wartości umowy,  

2) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia -  

w wysokości 0,2 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad.  

3) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość zastrzeż onych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.  

4) Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający 

poniesie szkodę , to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.  

5) Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z części asortymentów w przypadku, gdy wartość 

złożonych najkorzystniejszych ofert przekroczy kwotę jaka zamierza przeznaczyć na to 

zamówienie.  

 

11. Załączniki:  

- Zał. nr 1 – Formularz ofertowy i cenowy  

- Zał. nr 2 – Oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp  

- Zał. nr 3 – Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  

 

 

 

 

 

 

       /-/ Jolanta Agata Bryzgalska 

 

  Kierownik Projektu  

 


