Sieroszewice, dnia 17.04.2019 r.
Nr: ZO.03.19
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Gmina Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice
(nazwa zamawiającego)

Zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego w związku z realizacją przez
Gminę Sieroszewice projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działania
3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, realizacja projektu pt.:
„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego
i zachodniopomorskiego".
I.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 komputerów przenośnych typu notebook
(laptop), zgodnych z poniższym opisem przedmiotu zamówienia.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy wskazanego przedmiotu
zamówienia, zainstalowania i uruchomienia sprzętu.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji
obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu komputerowego.
Dostarczony sprzęt musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, normami
technicznymi oraz standardami.
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych
i prawnych, kompletny, w pełni sprawny i gotowy do użycia oraz musi posiadać zestaw
wymaganych prawem dokumentów sporządzonych w języku polskim (atesty, certyfikaty, karty
gwarancyjne, instrukcje obsługi).

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
• Typ: Komputer przenośny typu notebook (laptop) z ekranem minimun 14" o rozdzielczości
1280 x 720 lub wyższej, LED, ekran dotykowy;
• Zastosowanie: Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty
elektronicznej;
• Procesor co najmniej dwurdzeniowy o częstotliwości minimum 1,6 GHz;
• Pamięć RAM: 4 GB;
• Pamięć masowa: min. 128 GB;
• Karta graficzna: zintegrowana;
• Bateria: Czas pracy na baterii umożliwiający całodzienną eksploatację (min. 6h pracy na baterii);
• BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za
pomocą klawiatury i myszy lub urządzenia wskazującego zintegrowanego w oferowanym
urządzeniu;
• Karta audio i głośniki;
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USB 3.0 minimum 2 szt.;
HDMI;
Czytnik kart pamięci;
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe;
DC-in (wejście zasilania);
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac;
Moduł Bluetooth w standardzie minimum 2.0;
Kamera Internetowa;
Optyczna mysz bezprzewodowa USB;
Możliwość odłączenia klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie
tabletu;
• Nośnik z antywirusem i pakietem biurowym wielostanowiskowym do celów edukacyjnych
Oprogramowanie systemowe: Zainstalowany system musi spełniać następujące wymagania,
poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
- internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim,
- wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana
z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regularni IP v4 i v6,
- zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz
multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,
- wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń
sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi),
- zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie;
aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych,
- możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
Sprzęt o takich parametrach powinien umożliwiać eksplorację zasobów dostępnych przez
przeglądarkę internetową, wyświetlaniem multimediów, tworzeniem i korzystaniem z prostych
aplikacji, tworzeniem w edytorze tekstu/ prezentacji/ arkuszu kalkulacyjnym, prostą edycją obrazu.
Warunki gwarancyjne: minimum 1 rok
II. Termin realizacji zamówienia: 09.05.2019 r.
III. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące
dokumenty:
Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione formularz oferty stanowiący załącznik do
zapytania ofertowego (Załącznik nr 1), pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku
składania ofert przez pełnomocnika.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana na Zamawiającego
oraz będzie posiadała następujące oznaczenie: „Dostawa sprzętu komputerowego".
V. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
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1. Miejscem składania ofert jest: Budynek Urzędu Gminy w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 65,
63-405 Sieroszewice, sekretariat I piętro.
2. Oferty należy złożyć w terminie do dnia: 29.04.2019 r. do godz. 12.00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 29.04.2019 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy
w Sieroszewicach pokój nr 7.
VI. Kryteria oceny ofert
Cena— 100%
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez
dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. Z
tego tytułu nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego (oferenci
zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń).
2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści
niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku zmiany treści zapytania podmioty, do których
wysłano zapytania ofertowe oraz podmioty, które odpowiedziały na zapytanie do dnia zmiany
treści zapytania, otrzymają nową wersję zapytania wraz z wydłużonym okresem składania ofert.
3. Ogłoszenie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji
oferty w całości lub w części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do
składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najlepszej oferty w przypadku rezygnacji
z podpisania umowy przez oferenta, który został wybrany.
5. Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę
składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.
6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej
oferty.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi
oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w
budżecie projektu.
8. Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalno-merytoryczne.
W przypadku nie spełniania kryteriów formalno - merytorycznych wymaganych niniejszym
zapytaniem ofertowym dokumentów Zamawiający ofertę odrzuca.
9. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługują odwołania.
10. Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej http://bip.sieroszewice.p1/.
11. O wybraniu oferty poinformujemy oferenta poprzez e-mail i zaproszenie do podpisania
umowy.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Małgorzata Olejnik, e-mail: m.olejnik@sieroszewice.pl, nr tel. (62) 7396089 wew. 337
Wójt Gminy Sieroszewice
/-/ Anatol Piaskowski
(podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

Załączniki:
1. Formularz oferty
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