
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
   
 

Przasnysz, 04 lipca 2019 roku  

 

 

Zapytanie   ofertowe 

dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro 

           na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U.  z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) 

 

Na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem   

oraz oprogramowaniem  operacyjnym i biurowym w ramach projektu – 

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 

Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, 

działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 

 

 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

Gmina Przasnysz  

ul. Św. Stanisława Kostki 5 

06-300 Przasnysz 

 

Osoba do kontaktu: Katarzyna Bojarska - Jeż 

tel. 29 751 39 17 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu 

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, w 

szczególności: 

 12 komputerów przenośnych typu laptop z niezbędnym wyposażeniem i 

oprogramowaniem operacyjnym i biurowym, 

 1 wózek do przechowywania i ładowania laptopów. 

Termin realizacji zamówienia: 20  sierpnia 2019 r.  

 

2. Szczegółową specyfikację techniczną sprzętu komputerowego zawiera szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

 

3. Zamawiający zastrzega, że przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od wad i 

kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do jego 

użytkowania. Przedmiot dostawy ma posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać 

normom europejskim i krajowym a także posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, 

świadectwa jakości (jeżeli dotyczy).  

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu licencję jak również wszelkie 

prawa na dostarczone oprogramowanie, wystawione na rzecz Zamawiającego. Wykonawca 

dostarczy wszystkie programy w polskiej wersji językowej.  

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
   
 

zamówienia do Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w 

czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe 

szkody.  

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, 

pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości 

zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, 

konfiguracyjnych, wymaganiach normatywnych itp. Nazwy własne producentów 

materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego 

typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i 

można dostarczyć elementy równoważne, które spełniają/posiadają co najmniej takie same 

lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame 

tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia standardów. Wykonawca zobowiązany jest  w takim przypadku 

wykazać, że dostarczone przez niego artykuły spełniają wymagania  określone przez 

Zamawiającego, w związku z czym musi złożyć z ofertą szczegółową specyfikację 

oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak aby 

Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu 

zamówienia i spełnia kryteria równoważności. Podane w opisach przedmiotu zamówienia 

nazwy nie mają na celu naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji a 

jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego.  

Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia minimum 24 – miesięcznej 

gwarancji i rękojmi na oferowany przedmiot zamówienia.   

 

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

30213100-6 – Komputery przenośne 

48310000-4 – Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów 

30236000-2  - Różny sprzęt komputerowy 

 

III. Opis przygotowania oferty oraz miejsce i termin złożenia oferty 

 

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, zgodnie ze wzorem 

formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

2. Cena oferty musi być przedstawiona w PLN w kwotach brutto. Powinna zawierać wszystkie 

koszty i obciążenia związane z należytym wykonaniem zamówienia. Zaoferowana cena 

powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść, a wynikające 

z opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty w przedmiotowym opisie nieujęte, a bez 

których nie można wykonać zamówienia np. koszty dostarczenia sprzętu komputerowego. 

Przedmiot zamówienia opisany jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.  

3. Formularz ofertowy wraz z załącznikami musi być podpisany przez osoby upoważnione do 

reprezentowania oferenta. 

4. Ofertę na załączonym formularzu wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia  

12 lipca 2019 r. do godz. 15:00 w formie: pisemnej (np. osobiście, listownie) na adres: 

Urząd Gminy Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz (sekretariat)  

Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie oraz 

powinna być oznakowana następującym tekstem:  

„Dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem 

oraz oprogramowaniem  operacyjnym i biurowym”  

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

– liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. 

Oferty otwarte zostaną w dniu 12 lipca 2019 r. do godz. 15:30  

 

IV. Kryterium wyboru ofert 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:  

 

Kryterium I – Cena przedmiotu zamówienia  

Kryterium II – Okres gwarancji i rękojmi 

 

Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów 

oceny oferty 

Kryterium I – Cena przedmiotu zamówienia 80 % - 80 pkt. (maksymalnie) 

Kryterium II – Okres gwarancji i rękojmi 20 % - 20 pkt. (maksymalnie) 

 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

Kryterium I  

– Cena przedmiotu zamówienia– obejmuje cenę wykonania zamówienia. Oferta z najniższą ceną 

otrzyma maksymalną ilość punktów = 80 pkt., oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w 

stosunku do oferty najtańszej wg wzoru: 

 

C = [Cmin/Cbad] x 100 x 0,8  

gdzie: 

C – liczba punktów za cenę ofertową 

Cmin – najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych 

Cbad – cena oferty badanej  

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego 

miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.  

 

Kryterium II – Okres gwarancji i rękojmi   

Za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 24 m-cy – 0 pkt. 

Za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 30 m-cy – 10 pkt.  

Za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 36 m-cy – 20 pkt.  

 

V. Warunki płatności  
 

1. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy 

potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone w formie przelewu w terminie 21 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego faktury/rachunku, prawidłowo wystawionej/go na 

podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.  

 

VI. Klauzula informacyjna. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
   
 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, którego adres oraz dane 

kontaktowe są podane w rozdziale I Zapytania; 

2) adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: iod@przasnysz.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego określonym w rozdziale II, 

prowadzonym w trybie rozeznania rynku 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uczestniczące w 

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia;    

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie równym okresowi przechowywania 

przez Zamawiającego dokumentacji niniejszego postępowania;  

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 

publicznego; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan:  

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na 

podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;  

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu:  

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą decyzji o wyborze wykonawcy  

*** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego. 

 

 

Załączniki:  

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 

2. Formularz oferty – załącznik nr 2 

3. Wzór umowy – załącznik nr 3  


