
 

Iława, dnia 17.09.2019r. 

 

Znak: ZS.KG.5.2019 

 

 

Zapytanie ofertowe 
na dostawę sprzętu komputerowego IT 

w ramach projektu pn.,,Doposażenie bazy dydaktycznej na potrzeby utworzenia nowego kierunku Technik 
technologii żywności w ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie. Kształcenie zawodowe dla branży spożywczej” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 2:Kadry dla 
gospodarki, działanie 2.4:Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, poddziałanie 2.4.1. Rozwój 
kształcenia i szkolenia zawodowego-projekty konkursowe.   
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
1. Nazwa Zamawiającego: Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie.  
2. Adres Zamawiającego: 14-200 Iława, ul. Mierosławskiego 10 tel. 89/ 648 20 61,  
3. Strona internetowa Zamawiającego: http://www.zs-ilawa.pl  
4. Adres e-mail: zsilawa@poczta.onet.pl; przetargi.zsilawa@onet.pl  
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnym z regulaminem  udzielania 
zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 
euro obowiązujący w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego IT w ramach projektu 

pn.,,Doposażenie bazy dydaktycznej na potrzeby utworzenia nowego kierunku Technik technologii 
żywności w ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie. Kształcenie zawodowe dla branży spożywczej”. 

2. Przedmiot zamówienia-sprzęt IT:  
a) Komputery stacjonarne z systemem operacyjnym- 17szt, 
b) Monitor z głośnikami- 17szt, 
c) Laptop z systemem operacyjnym- 2szt, 
d) Ekran projekcyjny elektryczny- 1szt, 
e) Drukarka laserowa- 2szt, 
f) Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe laserowe- 1szt, 
g) Toner do drukarki laserowej- 4szt, 
h) Tonery do urządzenia wielofunkcyjnego – 2kpl, 
i) Szafa Rack wisząca- 1szt, 
j) Switch 24 porty- 2szt 
k) Pakiet programów biurowych na 19 stanowisk wersja edukacyjna-19lic. 

 
3. Kody CPV: 
 30214000-2 Stacje robocze 
 30213100-6 - Komputery przenośne,  
 30232110-8 Drukarki laserowe 
 38653400-1 ekrany projekcyjne 
 32420000  urządzenia sieciowe 
 30125110-5- tonery do drukarek laserowych/faxów 
 48000000-8- Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym minimalne parametry techniczne zostały określone 
w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 
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4. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 
 
1)Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania kompatybilności (bezpieczeństwo, stabilność i 
wydajność) nowych komputerów z istniejącym systemem plików w oparciu o system domen środowiska 
Microsoft Windows. 
2)Wymieniony w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego sprzęt, oprogramowanie, muszą być fabrycznie 
nowe, nieużywane, a dostarczony sprzęt powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi 
być wolny od obciążeń osób trzecich.  
3)Dostarczony sprzęt musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do funkcjonowania, uruchomienia i 
montażu, ponadto elementy w ramach zestawów muszą być ze sobą kompatybilne.  
4)Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub 
usterek na zasadach określonych we wzorze umowy.  
5)Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiającej zgłaszanie wad lub usterek za 
pomocą Internetu lub telefonicznie.  
6)Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych dla dostarczonego sprzętu. 
 
7)Wykonawca zapewni zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem 

ogólnodostępnego serwisu internetowego producenta. Dostęp ten nie może być ograniczony poprzez 
wymogi logowania, zakładania kont użytkownika, czy też hasła lub inne formy ograniczające swobodny 
dostęp do sterowników po wskazaniu/wyborze modelu urządzenia.  
8)Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model oferowanego sprzętu, a w przypadku powzięcia przez 
Zamawiającego w trakcie oceny ofert wątpliwości do oferowania sprzętu zgodnego z warunkami zapytania 
- inne symbole/numery wyspecyfikowanego sprzętu i oprogramowania, tak, aby w sposób jednoznaczny 
można było zidentyfikować parametry oferowanego sprzętu.  
9)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu.  
10)Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru, 
podłączenia, uruchomienia, zamontowania sprzętu, wraz z uwzględnieniem wszystkich 
potrzebnych materiałów do wykonania montażu i instalacji.  
11)Zmawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji na poszczególne pozycje sprzętu wchodzącego w 
skład przedmiotu zamówienia wskazanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.  
 
5.W przypadku gdy użyto nazw własnych, znaków towarowych itp. dla opisu przedmiotu zamówienia, 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tj. o porównywalnych parametrach lub wyższych. 
Użycie przez Zamawiającego nazw własnych, znaków towarowych, itp. ma na celu określenie rodzaju i 
klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. 
Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu, każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. Minimalne parametry techniczne stanowiące minimalne 
parametry równoważności zostały przedstawione w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.  
Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne lub wyższe musi do oferty załączyć dokładny 

opis oferowanych produktów, z którego będzie wynikać zachowanie warunków równoważności. 
 
6.Elementy przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja 
produktu jak i producenta. Brak podania w formularzu oferty załącznik 2 nazwy producenta/modelu 
oferowanych urządzeń spowoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia.  

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 

SPEŁNIENIA 
 
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.  

V. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH WAGI  
 

1. Kryteria oceny ofert  
 

1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 
 



 

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość pkt, jakie może otrzymać 
oferta za dane kryterium 

1. Cena oferty brutto (C) 80% 80 punktów 

2. Termin wykonania 
zamówienia (t) 

20% 20 punktów 

 
2) Punkty za kryterium „Cena brutto”(C) - (waga 80%) - zostaną przyznane i obliczone wg   

następującego wzoru: 
                C = (Co: Cb) x 80 pkt, gdzie: 

C- ilość punktów badanej ceny oferty 
Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w 

ofertach  
Cb -cena oferty badanej 

 
3) Punkty za kryterium ,,Termin wykonania zamówienia” (T)-waga 20% 

a)wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie 14 dni od daty 
zawarcia umowy. 
b) zamawiający przyzna punkty, jeśli zaoferowany przez Wykonawcę termin wykonania 
przedmiotu będzie krótszy niż wymagany tj. 14 dni. Dolna granica ocenianego terminu wynosi 10 
dni. 

,,Termin wykonania zamówienia” (T) Max. liczba punktów 

Zamawiający będzie oceniał zaoferowany przez Wykonawcę 
termin wykonania przedmiotu zamówienia: 
 
Wykonawca otrzyma 20 pkt.- w przypadku wykonania 
przedmiotu zamówienia w terminie 10 dni; 
 
Wykonawca otrzyma 10 pkt.- w przypadku wykonania 
przedmiotu zamówienia w terminie 12 dni; 
 
Wykonawca otrzyma 0 pkt.- w przypadku wykonania  
przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni 

 
 
 
 

20 pkt. 

Uwaga: W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden 
kwadrat oceny ,, Termin wykonania zamówienia” na karcie Formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie, że 
Wykonawca oferuje termin wykonania zamówienia 14 dni.  
 

4) Liczba punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru: 
O = C + T 
gdzie: 
O- ogólna ilość punktów przyznana ofercie; 
C- ilość punktów przyznana ofercie w kryterium ,,cena” 
T- ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,Termin wykonania zamówienia” 

5) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą łączną liczbę 
punktów ze wszystkich kryteriów. 

6)  Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawiają taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera 
ofertę z najniższą ceną. 

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć najpóźniej do 24.09.2019 r. do godz. 11:30:  

1) pisemnie w siedzibie Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, 14-200 Iława, ul. 
Mierosławskiego 10 - sekretariat. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w 
następujący sposób: oferta w postępowaniu na ,,Dostawę sprzętu komputerowego IT”- nie 
otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 24.09.2019r. godz. 11.40 

2) elektronicznie na adres: przetargi.zsilawa@onet.pl w formie zeskanowanych dokumentów - 
maksymalny rozmiar załącznika nie powinien przekraczać 10 MB  (nie jest wymagany 
kwalifikowany podpis elektroniczny). W temacie wiadomości należy wpisać Oferta w 
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postępowaniu na ,,Dostawę sprzętu komputerowego IT”- nie otwierać przed terminem 
otwarcia ofert tj. 24.09.2019r. 
 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską, lub data zarejestrowania 
wpływu wiadomości na skrzynce e-mail. Ofertę wysyłaną za pomocą e-mail należy oznaczyć tytułem jak 
podano powyżej. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieocenienie oferty Wykonawcy, która nie 
została oznaczona w sposób umożliwiający identyfikację niniejszego postępowania. 
Ofertę sporządza się w języku polskim. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.  
 

VII: DOKUMENTY  JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ  
 
WYKONAWCA SKŁADA NIŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY: 

1. Formularz ofertowy 

2. 
Dokument (pełnomocnictwo) uprawniający do składania oświadczeń woli (np. złożenie oferty, 
podpisanie umowy) w imieniu Wykonawcy aktualny w dniu składania ofert w przypadku, gdy 
oferta jest podpisana przez pełnomocnika Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY SAMODZIELNIE POBIERZE Z OGÓLNODOSTĘPNEJ BAZY ODPIS Z KRS LUB ZAŚWIADCZENIE Z CEDIG  

(WŁAŚCIWEGO DLA DANEGO WYKONAWCY REJESTRU) W ZWIĄZKU Z CZYM W FORMULARZU OFERTY NALEŻY WSKAZAĆ NR KRS 

BĄDŹ NIP 

VIII. TERMIN REALIZACJI UMOWY  
1.Termin wykonania przedmiotu zamówienia maksymalnie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
2.Termin wykonania zamówienia będzie liczony od dnia następnego po dniu podpisania umowy. 

IX. ISTOTNE WARUNKI UMOWY  
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie realizował przedmiot zamówienia 
na podstawie umowy, której postanowienia stanowią załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.  

X: WARUNKI PROWADZENIA POSTĘPOWANIA 
1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ewentualne problemy techniczne mające 

wpływ na złożenie ofert przez Wykonawców, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za 
wadliwość działania łączy internetowych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
a) wprowadzenia zmian w treści niniejszego zapytania ofertowego i jego załączników, w tym zmiany 

terminu realizacji Zamówienia, 
b) kontaktowania się z Wykonawcami (telefonicznie, e-mailowo, pisemnie), których oferty będą 

wymagały uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania treści. Niedopuszczalna jest zmiana ceny 
podanej w ofercie (za wyjątkiem poprawy oczywistych omyłek rachunkowych).  W przypadku, gdy 
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie dokona uzupełnienia, wyjaśnienia lub 
doprecyzowania treści oferty i dokumentów w terminie przez niego wskazanym oferta 
Wykonawcy pozostanie bez rozpatrzenia i nie będzie brała udziału w ocenie. W takiej sytuacji 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert pozostałych stosując zapisy lit. b); 

c) niedokonywania oceny ofert zawierających przedmiot zamówienia lub inne warunki niezgodne  
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu. Oferta niezgodna z warunkami 
określonymi przez Zamawiającego nie stanowi oferty ważnej, 

d) Zamawiający może poprawić  oczywiste omyłki pisarskie w złożonych ofertach, 
e) rezygnacji z realizacji zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego poprzez 

unieważnienie postępowania albo brak rozstrzygnięcia niniejszego Zapytania (tj. bez wyboru 
oferty najkorzystniejszej) albo nie zawarcia umowy po rozstrzygnięciu wyników zapytania – w 
dowolnym czasie i bez podawania uzasadnienia. Zamawiający zastrzega również, że w przypadku 
wystąpienia którejś z powyższych sytuacji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego. Ponadto, Zamawiający zastrzega również, że ewentualne rozstrzygnięcie 
wyników zapytania nie kreuje obowiązku zawarcia umowy i nie może stanowić podstaw do 
zaciągania zobowiązań przez wybranego Wykonawcę ani do roszczeń z jego strony względem 
Zamawiającego. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca 
najkorzystniejszy bilans kryteriów, o których mowa w rozdziale V zapytania ofertowego.  



 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza  uchyla się od zawarcia 
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, uwzględniając zapisy pkt 4 lit. b), 

5. O wynikach zapytania Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie lub mailowo (zgodnie z wyborem 
Zamawiającego). 

6. Wybór Wykonawcy przez Zamawiającego jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu. 
7. W przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający może 

przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający kończy postępowanie, nie dokonując 
wyboru oferty najkorzystniejszej. O powyższym Zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców, 
którzy złożyli oferty. 

 

XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Wykonawca może  zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków 

zamówienia pod adresem e-mil: przetargi.zsilawa@onet.pl.  

2. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 
 Józef Guzowski tel. 663 140 933- w zakresie przedmiotu zamówienia,  

 Katarzyna Kuptel tel. 89/644 83 58- w zakresie procedury zamówienia 

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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” 
Zamawiający informuje, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja  

w Iławie ul. Mierosławskiego 10, 14-200 Iława, tel. 89 648 20 61; 
 kontakt z inspektorem danych osobowych w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie możliwy 

jest pod adresem email: odo@zs-ilawa.pl; 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego IT  
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w ramach projektu pn.,,Doposażenie bazy dydaktycznej 
na potrzeby utworzenia nowego kierunku Technik technologii żywności w ZS im. Konstytucji 3 Maja 
w Iławie. Kształcenie zawodowe dla branży spożywczej”; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat liczonych od 31 grudnia 
następującego po roku złożenia do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto 
ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu z zestawieniem zgodnie z art. 140 
,,Rozporządzenia Ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013r.” z 
zastrzeżeniem & 22 ust 3 umowy o dofinansowaniu projektu. Czas przetwarzania Pani/Pana danych 
wynika z obowiązku archiwizacyjnego i sprawozdawczego ciążącego na Beneficjencie i Realizatorze 
wiodącym Projektu; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy z Zamawiającym;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 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. 17 RODO prawo do usunięcia danych, z pominięciem sytuacji wskazanej w art. 

17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 
− 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; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec niewłaściwie przetwarzania danych 

osobowych, w sposób niezgodny z klauzulą informacyjną, celem i zakresem zawartej pomiędzy 
stronami.  

mailto:przetargi.zsilawa@onet.pl


 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE)  

 Komputer stacjonarny  z 
systemem operacyjnym 

Komputer stacjonarny – 17 szt. 

1 Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 
aplikacji edukacyjnych, aplikacji graficznych (Corel, PhotoShop), 
aplikacji projektowych (typu ZW CAD), aplikacji obliczeniowych, 
programu stołówkowego do żywienia zbiorowego, dostępu do Internetu 
oraz poczty elektronicznej. 

2 Wydajność obliczeniowa Procesor wielordzeniowy dedykowany do pracy w stacjach roboczych, 
osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 10700 punktów 

 Pamięć operacyjna RAM 16GB możliwość rozbudowy do min 32GB, min. trzy sloty wolne  
 Parametry pamięci masowej Dysk twardy – 1 TB SATA oraz dysk SSD min. 250 GB 
 Wydajność grafiki Karta graficzna z minimum 2 GB, osiągająca w teście PassMark 

Performance Test G3D Rating wynik minimum 4740 punktów  
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 

 Wyposażenie multimedialne Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 
 Obudowa - Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji 

pionowej. Przedni panel min. 2xusb 3.0, HD Audio 
- Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom 

obudowy.  
- Cyrkulacja powietrza powinna odbywać się przez przedni i tylny 

panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył.  
- Zasilacz o mocy min. 500W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu 

zmiennego, 
 Warunki gwarancji Gwarancja minimum 24 miesiące.  
 Wbudowane porty i złącza Wbudowane porty: 2 x PS/2, 1xDisplay Port, HDMI, min. 10 portów USB 

wyprowadzonych na zewnątrz komputera: z przodu: Min. 2x USB 3.1  i 
min. 2x USB 2.0, HD Audio;  z tyłu: min. 4x USB 3.1 i min. 2x USB 2.0 
Wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB na zewnątrz obudowy 
komputera nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, 
przejściówek itp. 
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą 
główną,  
Płyta główna wyposażona w min.: 1 złącza PCI Express x16, min. 4 
złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM, min. 4 złącza SATA w tym 
3 szt. SATA 3.0; 
Klawiatura USB w układzie polski programisty  
Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll)  
Wbudowana nagrywarka DVD+-RW 

 Oprogramowanie Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub 
równoważny- równoważność została wskazana przy opisie system dla 
komputerów mobilnych  

 Monitor z głośnikami Monitor – 17 szt. 
 Format ekranu monitora Panoramiczny, proporcje obrazu: 16:9 
 Przekątna ekranu Min. 24 cali 
 Typ panela LCD TN 
 Jasność Min. 200 cd/m2 
 Kontrast 1000:1 
 Głosniki wbudowane 
 Czas reakcji matrycy 1 ms 
 Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1080 

 Złącze VGA 
HDMI 
wyjście audio 

 Warunki gwarancyjne Gwarancja minimum 24 miesiące 

 Laptop Komputer przenośny szt.2 (laptop) 
 Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji 

biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji projektowych (ZW CAD) (1 
szt.), aplikacji obliczeniowych, programu stołówkowego do żywienia 
zbiorowego(1 szt.), dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 

 Matryca Komputer przenośny typu notebook z ekranem min. 15" o rozdzielczości 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php


 

min. 1920 x 1080, powłoka - matowa. 
 Wydajność Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik 

min. 8100 punktów według wyników ze strony 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

 Pamięć RAM 8 GB możliwość rozbudowy do 16GB, jeden slot wolny.  
 Pamięć masowa Jeden dysk SSD o pojemności minimum. 250 GB, dysk twardy 500GB 
 Karta graficzna - Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia 

pamięci systemowej 
- Dedykowana z pamięcią min. 2GB  
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 1900 punktów 

 Multimedia - Dwu-kanałowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,  
- wbudowane głośniki stereo o mocy min. 2x1W, wbudowany 

wewnętrzny wzmacniacz głośników  
 Bateria i zasilanie Bateria o pojemności min. 55Whr  

Zasilacz o mocy min. 65W 
 Złącza Wbudowane porty i złącza:  

- VGA,  
- HDMI,  
- RJ-45,  
- min. 3x USB w tym min. 1xUSB 3.0 oraz min., 
- czytnik kart SD, złącze słuchawkowo-mikrofonowe 
- Klawiatura  z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną,  
- Touchpad z strefą  przewijania w pionie, poziomie, 

 
 Warunki gwarancyjne Gwarancja minimum 24 miesięcy 
 Dodatkowe wyposażenie Torba dwukomorowa, mysz bezprzewodowa. 

 Oprogramowanie Preinstalowany Windows 10 Pro 64-bit w polskiej wersji językowej 
Oprogramowanie z nieograniczoną czasowo licencją 

Ekran projekcyjny elektryczny – szt. 1 
 Format Możliwe formaty obrazu  1:1, 4:3, 16:9 
 Montaż Montaż sufitowo-ścienny 

Obsługa za pomocą pilota 
 powierzchnia Charakterystyka: 

Typ ekranu: elektryczny 
Rodzaj projekcji: przednia 
Powierzchnia wizyjna:  (240x240)  
Rodzaj powierzchni: biała, matowa 
Przekątna:132” 
 

 Gwarancja Min. 24 miesiące 
 
 

Drukarka laserowa – szt. 2  
 Technologia druku laserowa (mono) 
 Maksymalny format papieru A4 
 Złącza: USB typ B,  
 Pojemność podajnika papieru 

(kartki): 
Min. 150 

 Prędkość druku w czerni: Min. 20 str./min 
 Rozdzielczość druku w czerni (dpi): 1200 x 1200 

 Komunikacja: Interfejs USB 2.0, NFC, Wi-Fi, LAN 
 Gwarancja Min. 24 miesiące gwarancji  

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe laserowe  -  A4– szt. 1  

 Funkcje urządzenia Drukarka 
Kopiarka 
Skaner 

 Rodzaj druku Laserowy 
 Format  A4, 
 Druk  Kolor, czarny 
 Parametry skanera Typ skanera - stolikowy 

Optyczna rozdzielczość skanowania min. 1200 x 600 dpi 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php


 

Tonery do urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolorowego –kpl.2 

1. Wydajność Powyżej 2000 str. przy 5%  zadruku 

2. Kolor CMYK: C – cyjan M – magenta Y – żółty (ang. yellow) K – czarny 

3. Zamiennik/Oryginał Oryginał 
 
 

Szafa Rack wisząca-  1 szt. 

 Wymiary i nośność Wysokość: 4U   (290mm) 
Szerokość: 19" (600mm) 
Głębokość: 450 (450mm)  
Nośność:  ok. 60kg 

 

 Konstrukcja Konstrukcja spawana. 
Wykonana  blachy stalowej, malowanej proszkowo. 
Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych. 
Przednie drzwi przeszklone, z zamkiem.  

 Charakterystyka otwory w tylnej części szafy umożliwiają jej powieszenie na kołkach 
rozporowych;  wpusty kablowe na dole i górze szafki; możliwość 
montażu na ścianie tak, aby przełożenie drzwi było prawo- lub lewo-
stronne, 

 Gwarancja Min. 12 miesięcy 
 
 

Switch 24 porty -  2 szt. 

1. porty Liczba portów - 24  

2.  Rodzaje wejść /wyjść RJ-45 10/100/1000 Mbps 
montaż w szafie Rack 
Gwarancja - min. 12 miesięcy 
 

Pakiet programów biurowych – wersja edukacyjna – 19 licencji 

 pakiet programów biurowych 
Microsoft Office Professional Plus 2016 
PL lub równoważne 

Zawierające co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie 
do tworzenia i edycji prezentacji multimedialnych. Kompatybilne ze 
środowiskiem MS Windows zapisujące pliki w formatach docx, xlsx, 
pptx. 
Zainstalowany pakiet biurowy nie wymagający aktywacji za pomocą 
telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Niezbędna dokumentacja 
dotyczącą kluczy oraz ilości licencji. Licencja typu MOLP. 
 

 

 

 

 

 
 Parametry drukarki Rozdzielczość w poziomie (mono) min. 600 dpi 

Rozdzielczość w pionie (mono)  min. 600 dpi 
Rozdzielczość w poziomie (kolor)  min. 600 dpi 
Rozdzielczość w pionie (kolor)  min. 600 dpi 
Drukowanie sieciowe Tak 

 Pamięć Min. 512MB 
 Gwarancja Min. 24 miesięcy 

Tonery do drukarki laserowej mono – 4 szt. 
 Wydajność                Min. 2500 str. przy 5% pokryciu strony 
 Kolor Czarny 
 Zamiennik/Oryginał Oryginał 
 Technologia druku Laserowa 

 
 



 

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy  
 

Nazwa Wykonawcy: 

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

Miejscowość:……………………………….Kod pocztowy:……………………… 

Adres:…………………………………………………………………………..................... 

Kraj:…………………………………………….Tel.:…………………………........................... e-mail: 

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

Nr KRS ................................................................................., Nr NIP ............................ .................................................................................... 

 
 

Formularz ofertowy  
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na ,,Dostawę sprzętu komputerowego IT” składam(y) niniejszą 

ofertę. 

1.Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu 

ofertowym  za cenę brutto:....................................................... ………w tym należny podatek VAT. 

Słownie brutto: ……........................................................................................................... .....................zgodnie z poniższą 

tabelą: 

L.p. Przedmiot dostawy Ilość j.m. Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. Komputery stacjonarne z 
systemem operacyjnym 

17 szt.   

2. Monitor z głośnikami 17 szt.   

3. Laptop z systemem operacyjnym 2 szt.   

4. Ekran projekcyjny elektryczny 1 szt.   

5. Drukarka laserowa 2 szt.   

6. Urządzenie wielofunkcyjne 
kolorowe laserowe 

1 szt.   

7. Toner do drukarki laserowej 4 szt.   

8. Toner do urządzenia 
wielofunkcyjnego 

2 kpl.   

9. Szafa Rack wisząca 1 szt.   

10. Switch 24 porty 2 szt.   

11. Pakiet programów biurowych 
wersja edukacyjna 

19 Lic.   

 

Kryterium „termin wykonania zamówienia (T)” 
2. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na „dostawę sprzętu komputerowego IT” 
oświadczam, że:  

 Zapewniam termin realizacji zamówienia do 10 dni od dnia podpisania umowy 

 Zapewniam termin realizacji zamówienia do 12 dni od dnia podpisania umowy 

 Zapewniam termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia podpisania umowy 
       

3. Oświadczamy, że:  



 

a)zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zapytania oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne 
do właściwego wykonania zamówienia,  
b)jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
c)zawarty w zapytaniu wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, 
w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych oraz w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.  
d)nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami 
uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności,  
e)cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu 
zamówienia, dostawa, transport, podłączenie, uruchomienie, zamontowanie sprzętu, wraz z 
uwzględnieniem wszystkich potrzebnych materiałów do wykonania montażu i instalacji. 
 
f)nie znajdujemy się w stanie likwidacji lub upadłości. 
g) Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy jest…………………………………………………….……………………… 
h) oferujemy Zamawiającemu niżej wymieniony sprzęt:  
 
L.p Przedmiot zamówienia Model urządzenia Nazwa producenta 

1 Komputer stacjonarny z systemem 
operacyjnym 

  

2 Monitor z głośnikami   
3 Laptop z systemem operacyjnym 

 
  

4 Ekran projekcyjny elektryczny   
5 Drukarka laserowa   
6 Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe 

laserowe 
  

7 Toner do drukarki laserowej xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
8 Toner do urządzenia wielofunkcyjnego 

kolorowego laserowego 
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

9 Szafa wisząca rack   
10 Swich 24 porty   
11 Pakiet programów biurowych Oprogramowanie 

……………………. 
nazwa 

 

 
            
  ……………………………………………… 
  Data     …………………………………………………………………………. 
       podpis(y) osób uprawnionych 

do reprezentacji wykonawcy lub 
pełnomocnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 
Wzór umowy nr ……………… 

 
 

 
zawarta w dniu ………………….. r. w Iławie, pomiędzy:  
Powiatem Iławskim, ul. Gen. Andersa, 14-200 Iława, NIP 7441774059, w imieniu którego działa Zespół 
Szkół im. Konstytucji 3 Maja, ul. Mierosławskiego 10, 14-200 Iława reprezentowany przez: 
1………………………………… – Dyrektor szkoły  
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 
 
a  

………………………………..  
zwaną dalej „Wykonawcą”- reprezentowaną przez:  
……. – ………………., PESEL: …………………… 

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, 
przeprowadzonego w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro obowiązujący w Zespole Szkół im. 
Konstytucji 3 Maja w Iławie na potrzeby realizacji projektu  
pn. "Doposażenie bazy dydaktycznej na potrzeby utworzenia nowego kierunku technik technologii 
żywności w ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie. Kształcenie zawodowe dla branży spożywczej." w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 
Oś priorytetowa 2:Kadry dla gospodarki, działanie 2.4:Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, 
poddziałanie 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe strony zgodnie 
oświadczają, że zawierają umowę o następującej treści: 
 

§ 1  
1. Przedmiot umowy – „Dostawa sprzętu komputerowego  IT zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia -maksymalnie 14 dni od dnia zawarcia umowy.    
§ 2  

1. Sprzęt informatyczny fabrycznie nowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego, w miejsce    

przez niego wskazane, na koszt Wykonawcy. 

2. Za datę dostarczenia sprzętu uważa się dzień jego odbioru przez osobę odpowiedzialną za wykonanie 

umowy lub osobę zastępującą, bez zastrzeżeń.  
3. Dostarczenie sprzętu zostanie dokonane w godz.: 8.00 - 15.00 po uprzednim uzgodnieniu z 

pracownikiem Zamawiającego odpowiedzialnym za wykonanie umowy.  
4. Dostarczony sprzęt będzie posiadać wszelkie niezbędne do właściwego wykorzystania instrukcje, 

deklaracje i certyfikaty oraz karty gwarancyjne.  
Dokumentacja, o której mowa powyżej, musi być przygotowana w języku polskim lub angielskim.  

5. Po dostarczeniu sprzętu zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez 

pracownika odpowiedzialnego za wykonanie umowy ze strony  
Zamawiającego oraz ze strony Wykonawcy.  

6. W przypadku stwierdzenia, podczas odbioru, wadliwości sprzętu, chociażby w części, Zamawiający 

może odmówić odbioru sprzętu w całości.  
7. Z chwilą odbioru sprzętu przez przedstawiciela Zamawiającego, własność sprzętu przechodzi na 

Zamawiającego.  
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą i ubezpieczeniem sprzętu do momentu 

przekazania go protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu. 
 

§ 3  



 

1. Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt zgodnie ze wskazaniem w szczegółowym opisie sprzętu. 

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania końcowego protokołu dostawy 

sprzętu, objętego niniejszą umową.  
2. W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego.  
3. Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu.   
4. W przypadku wymiany sprzętu informatycznego na nowy, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie 

o zwrot ceny dysków twardych.  
5. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania trzeciej naprawy w okresie gwarancji, 

Wykonawca wymieni przedmiot umowy na nowy.  
6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 

umowy niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji.  
7. Wykonawca zobowiązuje się do szybkiej reakcji na zgłoszenie awarii urządzenia. Usunięcie awarii 

powinno być dokonane przez serwis Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia 
zgłoszenia. 

 
§ 4  

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi ……………. złotych brutto (słownie:…………………………………  
…………………………), w tym podatek VAT …………………..  

2. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy. 

 
§ 5 

 
1. Rozliczenie wykonania umowy nastąpi na podstawie wystawionej faktury po podpisaniu protokołu 

odbioru przedmiotu zamówienia przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
2. Termin płatności faktury ustala się na 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  
3. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
4. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.  
5. Przy wystawianiu faktury VAT w treści faktury należy opisać Zamawiającego w następujący sposób:  

Nabywca:  

Powiat Iławski 

ul. Gen. Wł. Andersa 2a  
14-200 Iława 
 NIP: 744 177 40 59  
 
Odbiorca:  
 Zespół Szkół im. Konstytucji 3 

Maja 

ul. Mierosławskiego 10  
14-200 Iława 

 
§ 6  

1. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich 

bez zgody Zamawiającego.  
2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
 

§ 7 
 
1. W przypadku dostarczenia sprzętu po upływie terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2, Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 0,5% ceny łącznej brutto, o 

której mowa w § 4, za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku opóźnienia w terminie dostarczenia sprzętu przekraczającego 7 dni Zamawiający ma 

prawo odstąpić od umowy z zachowaniem prawa do kary umownej ustalonej w ust. 3.  
3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 10% ceny łącznej brutto, o której mowa w § 4. 



 

Odstąpienie od umowy powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie powinno nastąpić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  
4. Za opóźnienie Zamawiającego z zapłatą należności w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2, z 

wyłącznej winy Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe, zgodnie z 

przepisami Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 8  
1. Osobą koordynującą realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest 

 

………………………………………………………………………………………………..  
2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest 

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

§ 9  
1. Wszelkie zmiany umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna. 
 

§ 10  
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 11  
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 12  

Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 
 

§ 13  
Umowa zawarta zostaje z chwilą podpisania jej przez obie strony. 

 

 
§ 14  

Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..  

ZAMAWIAJĄCY 

 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………  
WYKONAWCA 

 
 
 
 



 

 

 
 

  

 


