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Nazwa Zamawiającego: 

Gmina Nędza 

ul. Jana III Sobieskiego 5, 

47-440 Nędza 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Gmina Nędza zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę komputerów przenośnych 

(laptopów) w ramach realizowanego przez Gminę projektu grantowego „Wsparcie dzieci            

z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowych, nieużywanych 

komputerów przenośnych (laptopów) zgodnie ze specyfikacją 

a) 25 szt. komputerów przenośnych (laptopów) 

Minimalne parametry sprzętu – określone poniżej 

W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy (numer 

konfiguracji lub part numer) oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację 

oferowanej konfiguracji. Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta 

modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta 

zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z 

wymaganiami Zamawiającego. 

Nie dopuszcza się zaoferowania komputera refurbished. 

Producent: ………………….. 

Model: ………………….. 

Numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer): …………………..  

Nie dopuszcza się modyfikacji na drodze Producent-Zamawiający. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia reżimu gwarancyjnego producenta oraz 

dostarczonej konfiguracji na dedykowanej stronie internetowej producenta sprzętu. 

Linki stron producenta umożliwiające weryfikacje: …………………..………………… 
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Lp. Opis Minimalne wymagania 

1. Typ produktu Komputer przenośny (laptop) 

2. Procesor Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach 

przenośnych, zapewniający wydajność całego oferowanego 

laptopa Overall Rating min 1070 pkt w teście SYSmark® 25 

w oparciu o wyniki testów dostarczone wyniki wykonanych 

testów w PDF. 

 

3. Pamięć RAM Min 8GB, rodzaj pamięci DDR4 min. 3200MHz 

4. Karta graficzna zintegrowana 

5. Płyta główna Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta 

komputera wyposażona w interfejs SATA III (6 Gb/s) do 

obsługi dysków twardych. Płyta główna i konstrukcja laptopa 

wspierająca konfiguracje dwu dyskową SSD M.2+ HDD 

2,5’’. 

6. Kamera wbudowana z mechaniczną przesłoną 

7. Parametry pamięci 

masowej 

Min 256GB SSD NVMe, zawierający RECOVERY 

umożliwiające odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie 

zainstalowanego na komputerze po awarii. Możliwość 

rozbudowy do konfiguracji dwudyskowej w oparciu o dysk 

M.2 SSD oraz 2,5”. Dopuszcza się również rozwiązania 

posiadające 2 złącza M.2 dla dysków SSD. 

W przypadku 2,5” gotowa do rozbudowy zatoka 

umożliwiająca podłaczenie dysku. 

 

8. Matryca Matryca 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka 

antyrefleksyjna Anti-Glare, rozdzielczość: FHD 1920x1080, 

jasność min. 250nits. 

9. Komunikacja Minimum: 

2x USB typ-A w tym min. 1 w standardzie 3.2 

1x USB typ-C w tym min. 1 w standardzie 3.2 

1x HDMI 1.4 

1x złącze słuchawkowe i złącze mikrofonu 

1x zintegrowane z płytą główną, wbudowane w komputer 

złącze RJ-45 100/1000Mbps 

Złącze HDMI musi umożliwiać podłaczenie i obsługę 

zewnętrznego wyświetlacza w rozdzielczości min. 3840x2160 

przy min. 30Hz. 

 

10. Bateria Pozwalający na nieprzerwaną pracę urządzenia przez min. 8 

godziny. 

Wyniki muszą być potwierdzone MobileMark 25. 

Zamawiający wymaga załączenia wyników testów w formacie 

PDF dołączonych do oferty 

11. Mikrofon wbudowany 

12. Głośniki wbudowane głośniki stereo Dolby Audio min 2x1.5W 
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13. Klawiatura Klawiatura, układ QWERTY US lub QWERTY EU, odporna 

na zalanie.  

Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym. 

14. Touchpad TAK 

15. System operacyjny Microsoft Windows 10 Home 64 bit lub równoważny w 

polskiej wersji językowej. 

Zamawiający nie dopuszcza licencji typu refurbished lub 

wersji edukacyjnych ( EDU / Acdmc / STF ). 

Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować 

z zamawianym systemem operacyjnym ( jako potwierdzenie 

poprawnej współpracy Wykonawca dołączy do oferty 

dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację 

rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy, 

dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego 

komputera ). 

16. Pozostałe Gwarancja producenta: 2 lata 

Akcesoria w zestawie: zasilacz - Zasilacz zewnętrzny o mocy 

minimum 60W 

Zasilacz wyprodukowany przez producenta komputera lub na 

jego zlecenie. 

Serwis urządzeń musi byś realizowany w Polsce przez 

producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta 

17. Pakiet biurowy Wykonawca zainstaluje na komputerze pakiet biurowy 

zawierający co najmniej edytor tekstu, program do tworzenia 

prezentacji oraz arkusz kalkulacyjny. 

 

Zasada równoważności rozwiązań 

W celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza się 

rozwiązania równoważne do wyspecjalizowanych, przy czym za rozwiązanie równoważne 

uważa się takie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiegają 

znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu 

wyspecjalizowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe 

wyłącznie dla rozwiązania wyspecjalizowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, właściwe 

rozwiązania technologiczne a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych 

rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. 

Wykonawca może zaproponować rozwiązanie, które realizuje takie same funkcjonalności 

wyspecjalizowanego przez Zamawiającego sprzętu. Za rozwiązania równoważne można uznać 

jedynie takie, które wykazują dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. 

Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, że spełnia wymagania 

funkcjonalne Zamawiającego.  

 Wszędzie tam gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent 

itp.) Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod  
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warunkiem, że zapewnia on uzyskanie parametrów nie gorszych niż wymagane przez 

Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

2. Warunku udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie stawia Wykonawcom żadnych dodatkowych warunków. 

3. Kryterium wyboru oferty: 

Kryterium wyboru oferty stanowić będzie: 

1) Cena brutto za wykonanie zamówienia o znaczeniu – 50% 

2) Termin dostawy – 40% 

3) Podwyższone parametru sprzętu – 10% 

Przedłożona oferta cenowa winna zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie 

koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego wykonywania, w tym koszty za 

komputery przenośne (laptopy), koszty dostawy oraz wszystkie obowiązujące w Polsce 

podatki, składki i opłaty związane z realizacją zamówienia,  w tym podatek VAT – dotyczy 

podmiotów będących płatnikiem podatku VAT. 

Cenę oferty należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert: 

Przy wyborze o najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami ww. tj. cena oferty – 50%, termin dostawy 40%, podwyższone parametry sprzętu 

10%. 

Punktacja za ceny ofert odbędzie się wg wzoru: 

„C”=
najniższa cena oferty

cena badanej oferty
 x 50 

Punktacja za termin dostawy odbędzie się wg wzoru: 

„TD”= 
najkrótszy termin dostawy

termin badanej oferty
  𝑥 40 

Maksymalny termin dostawy wynosi 30 dni od daty podpisania umowy. 

Punktacja za podwyższone parametry sprzętu odbędzie się wg wzoru: 

„PP”= 
najwyższa ilość podwyższonych  parametrów w ofertach

suma podwyższonych parametrów badanej oferty
 x 10 

Za każdy podwyższony parametr sprzętu (komputera przenośnego – laptopa) niż określone jako 

minimalne wymagania w zapytaniu ofertowym (dotyczy pkt. 2 – Procesor; pkt. 3 – pamięć 

RAM; pkt. 6 – Dysk; pkt. 8 – Łączność; pkt. 14 – System operacyjny) zostaną przyznane 

dodatkowe 2 %  za każdy wyższy parametr. 

Punkty ustalone przez członków komisji zostaną zsumowane i oferta, która uzyska największą 

sumę zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 
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4. Wymagane dokumenty: 

1) Wykonawcy zobowiązani są złożyć wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik 

do niniejszego zapytania, 

2) Specyfikację proponowanego sprzętu, 

3) kopię dokumentu rejestrowego (CEIDG lub KRS). 

 

5. Składanie ofert: 

Oferty proszę przekazać do dnia 10.06.2022 do godziny 14:00 

1) drogą elektroniczną na adres: ug@nedza.pl 

2) za pomocą platformy e-puap, 

3) osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5,                      

47-440 Nędza, 

4) drogą listowną na ww. adres. 

5) Bazę konkurencyjności Funduszy Europejskich  

Przedmiot zamówienia należy wykonać w nieprzekraczającym terminie 30 dni od daty 

podpisania umowy. 

6. Ochrona danych osobowych 

W związku ze zbieraniem danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia, Zamawiający 

przekazuje Wykonawcy informacje zawarte w załączniku do niniejszego zapytania. 

7. Informacje dodatkowe: 

Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie jeżeli: 

1) Nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu; 

2) Cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę przeznaczoną na 

sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny 

najkorzystniejszej oferty;  

3) Nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży  

w interesie publicznym; 

4) Postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 

Składając ofertę wykonawca jednocześnie oświadcza, że: 

1) Posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej; 

2) Znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej w sposób właściwy 

zrealizować zamówienie; 

3) Dysponuje odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową niezbędną do 

prawidłowego wykonania zamówienia; 

4) Złożona oferta będzie ważna przez okres 30 dni (termin związany ofertą); 

5) Akceptuje postanowienia niniejszego zapytania; 

6) Zapoznał się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi  

w pkt. 6 niniejszego zapytania. 

mailto:ug@nedza.pl
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) Wezwania wykonawcy do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących ofert; 

2) Wezwania wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających 

informacje zawarte w formularzu ofertowym; 

3) Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. 

Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu prowadzonym na zasadach i w 

trybie określonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ani nie stanowi 

zobowiązania do zawarcia umowy. 

 

 

    Wójt Gminy Nędza  

 

 Anna Iskała 

 

 


