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Kolbuszowa, 22.10.2019 r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 7/2019 

na dostawę sprzętu komputerowego, zestawów multimedialnych oraz sprzętu AGD do 

Żłobka „Słoneczny Zakątek” w Kolbuszowej, Głogowie Małopolskim, Łańcucie i 

Majdanie Królewskim 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Przedszkole „Słoneczny Zakątek" Ewelina Mokrzycka, 36-105 Cmolas 90 C, NIP 8141565949, 

REGON 181128567 

2. Tryb udzielania zamówienia 

 

Tryb udzielenia zamówienia jest zgodny z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, tablic interaktywnych oraz 

sprzętu AGD do Żłobka „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim, Kolbuszowej, 

Łańcucie i Majdanie Królewskim w ramach projektu pt. „Żłobek „Słoneczny Zakątek” - RPO 

WP 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki 

żłobkowej w regionie. 

Przedmiot zamówienia obejmuje 3 części:  

- I część zamówienia – sprzęt komputerowy  

- II część zamówienia – sprzęt AGD 

- III część zamówienia – zestawy multimedialne 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części 

zamówienia od I do III. Każda część przedmiotu zamówienia oceniana będzie odrębnie. 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część. Oferta musi obejmować całość 

zamówienia z danej części. Za ofertę częściową uważa się ofertę złożoną na pełen asortyment 

dla danej części. 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek wskazania na znaki 

towarowe, pochodzenie lub producenta należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze 
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wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż 

te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. 

Do formularza oferty należy dołączyć Zestawienie cenowe stanowiące załącznik do Zapytania 

ofertowego, zawierające wszystkie oferowane w ramach danej części zamówienia produkty 

wraz z ich cenami jednostkowymi. Dodatkowo do oferty należy dołączyć dokumenty (karty 

katalogowe, specyfikacje, opis produktu lub inne) potwierdzające spełnianie wymogów 

Zamawiającego w zakresie dotyczącym przedmiotu dostawy. 

 

1. Część I – sprzęt komputerowy 

Lp. Nazwa jedno

stka 

Ilość Opis 

1. Zestaw 

komputerowy 

typu All in One 

szt. 4 Zastosowanie 

Wykonywanie zadań pedagogicznych przy pomocy aplikacji 

biurowych, arkuszy kalkulacyjnych, przeglądarki internetowej, 

poczty elektronicznej, czytnika plików PDF 

Wydajność 

Procesor powinien posiadać co najmniej 4 rdzenie i 8 wątków oraz 

osiągać w teście wydajności PassMark CPU-Mark w kategorii 

High End CPUs na dzień 22.10.2019 r. min 8000 pkt. Załącznik 

Nr 5 wykaz testu wydajności procesorów na dzień 22.10.2019 r. 

wydrukowany ze strony internetowej:  

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html, według 

którego Zamawiający będzie weryfikował spełnienie wymogów 

OPZ dotyczących wydajności procesora. 

Pamięć RAM 

minimum 8 GB DDR4 z możliwością rozbudowy lub wymiany 

Złącza zewnętrzne 

1. - RJ-45, 

2. - min. 4 x USB 2.0, 

3. - min. 2 x USB 3.1 

4. - min. 1x HDMI, 

 

Ekran 

Przekątna: 23,8” 

Rozdzielczość: 1920x1080 

Powierzchnia matrycy: matowa 

 

Napęd optyczny 

nagrywarka DVD 

Dysk twardy 

SSD min. 240GB lub HDD min. 1000GB 

Karta muzyczna zintegrowana 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
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zgodna ze standardem High Definition HD Audio 

Łączność 

- Ethernet 10/100/1000, Wake On LAN, złącze RJ45 

- WiFi IEEE 802.11ac, 

- Bluetooth 

 

Obudowa 

All in One, 

System operacyjny, musi być fabrycznie nowy, fabrycznie 

zainstalowany, nigdy wcześniej nie aktywowany oraz nigdy 

wcześniej nie używany - MS Windows 10 PRO PL 64bit lub 

równoważny. 

Kamera  - tak  

Głośniki - wbudowane 

Klawiatura z logo producenta komputera  

USB typu QWERTY w układzie międzynarodowym w 

klasycznym układzie (z klawiszami funkcyjnymi F1-F12) 

Mysz z logo producenta komputera  

USB, dwuklawiszowa, z rolką, laserowa 

Gwarancja - minimum 2 lata. 

2. Laptop szt. 4 Zastosowanie  

Wykonywanie zadań pedagogicznych przy pomocy aplikacji 

biurowych, arkuszy kalkulacyjnych, przeglądarki internetowej, 

poczty elektronicznej, czytnika plików PDF 

Wydajność  

Procesor powinien posiadać co najmniej 4 rdzenie i 8 wątki oraz 

osiągać w teście wydajności PassMark CPU-Mark w kategorii 

High End CPUs na dzień 22.10.2019 r. min 8000 pkt. Załącznik 

Nr 5 wykaz testu wydajności procesorów na dzień 22.10.2019 r. 

wydrukowany ze strony internetowej: 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html, według 

którego Zamawiający będzie weryfikował spełnienie wymogów 

OPZ dotyczących wydajności procesora. 

Pamięć RAM  

Minimum 8GB z możliwością rozbudowy lub wymiany 

Złącza  

1 x RJ-45, min., 3x USB w tym min. 1xTyp-C USB 3.0 (USB 3.1 

Gen 1) i min. 1x USB 3.0 Typ A 1x HDMI 

Dysk twardy systemowy  

Min. 240GB, SSD 
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Kamera internetowa tak, zintegrowana 

Karta graficzna zintegrowana 

Karta muzyczna zintegrowana - zgodna ze standardem 

High Definition HD Audio 

Karty sieciowe  Ethernet 10/100/1000 Mbps, WiFi IEEE 

802.11ac, Bluetooth 

Wyświetlacz 15,6”, rozdzielczość 1920x1080, matowy 

Czytnik kart pamięci SD 

Typ podświetlenia ekranu LED 

System operacyjny musi być fabrycznie nowy, fabrycznie 

zainstalowany, nigdy wcześniej nie aktywowany oraz nigdy 

wcześniej nie używany MS Windows 10 Home PL 64bit lub 

równoważny 

Gwarancja min. 2 lata 

3.  Urządzenie 

wielofunkcyjne z 

możliwością 

drukowania, 

kopiowanie, 

skanowania, 

faksowania 

szt. 3 Metoda druku Laserowa 

Rodzaj wydruku Kolor 

Format druku A4, A5 

Wyposażenie standardowe - tonery startowe, przewód 

zasilający, dysk z oprogramowaniem, instrukcje obsługi, ekran 

dotykowy " (opisy i komunikaty w języku polskim), podajnik 

(kaseta) na co najmniej 250 arkuszy A4-A5, podajnik 

wielofunkcyjny na co najmniej 50 arkuszy, podajnik 

automatyczny skanera (ADF) na co najmniej 50 arkuszy 

Skanowanie dwustronne: tak, Rozdzielczość: do 1200 x2400 dpi 

(z szyby), 1200 x 600dpi z ADF, Typ: CIS, kolorowy, szybkość 

min. 28 stron na minutę, Skanowanie do JPEG, PDF 

Drukowanie - Rozdzielczość: 2400 x 600 dpi, Szybkość 

standardowego drukowania kolorowego A4: 31 stron na minutę, 

Możliwość automatycznego drukowania dwustronnego, Czas 

wykonanie pierwszego wydruku: poniżej 15 sekund 

Faksowanie - Automatyczne faksowanie dwustronne: tak, Faks 

internetowy: tak, PC FAX: tak 

Parametry pracy - obsługa systemów: wszystkie bieżące wersje 

Microsoft Windows - wykluczony tryb GDI, 

Połączenie - Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-

TX/1000Base-T, Wifi IEEE 802.11b/g/n, WiFi Direct: tak, 

Mobilne: AirPrint, Google Cloud Print 

Waga - nie więcej niż 30 kg 

Gwarancja min. 2 lata 
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Opis równoważności dla oprogramowania komputera All In One. 

 

Lp. Przedmiot 

zamówienia 

Opis równoważności 

1. System operacyjny 

musi być fabrycznie 

nowy, fabrycznie 

zainstalowany, nigdy 

wcześniej nie 

aktywowany oraz 

nigdy wcześniej nie 

używany 

- umożliwia integrację systemem Active Directory pozwalającej na 

wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich 

komputerów w sieci. 

- umożliwia zdalną automatyczną instalację, konfigurację, 

administrowanie oraz aktualizowanie systemu, 

- posiada publicznie znany cykl życia przedstawiony przez 

producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego - w 

szczególności w zakresie bezpieczeństwa 

- zapewnia pracę w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne 

LAN, Internet), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i 

ich ustawień bezpieczeństwa, 

- umożliwia automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych 

działających w tej sieci (np. drukarki, skanery) oraz automatyczne 

łączenie z raz zdefiniowanymi sieciami (również za pośrednictwem 

modemów 3G/USB), 

- umożliwia automatyczne zbudowanie obrazu systemu wraz z 

aplikacjami. Obraz systemu ma służyć do automatycznego 

upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i 

wykonywanego w całości przez sieć komputerową. 

- umożliwia wdrożenie nowego obrazu przez zdalną instalację 

- umożliwia udostępnianie i przejmowanie pulpitu zdalnego 

- licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, 

pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym 

sprzęcie 

- zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji 

dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów 

- zapewnia pełną współpracę z aktualnie użytkowanymi aplikacjami 

informatycznymi m.in. Microsoft Office wersje od 20013 do 2019. 
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Opis równoważności dla oprogramowania laptopa 

L.p. Przedmiot 

zamówienia 

Opis równoważności 

1. System 

operacyjny musi 

być fabrycznie 

nowy, fabrycznie 

zainstalowany, 

nigdy wcześniej 

nie aktywowany 

oraz nigdy 

wcześniej nie 

używany 

um- umożliwia zdalną automatyczną instalację, konfigurację, 

administrowanie oraz aktualizowanie systemu, 

- posiada publicznie znany cykl życia przedstawiony przez 

producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego - w 

szczególności w zakresie bezpieczeństwa 

- zapewnia pracę w różnych sieciach komputerowych (sieci 

lokalne LAN, Internet), w tym także automatyczne rozpoznawanie 

sieci i ich ustawień bezpieczeństwa, 

- umożliwia automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych 

działających w tej sieci (np. drukarki, skanery) oraz automatyczne 

łączenie z raz zdefiniowanymi sieciami (również za 

pośrednictwem modemów 3G/USB), 

- umożliwia automatyczne zbudowanie obrazu systemu wraz z 

aplikacjami. Obraz systemu ma służyć do automatycznego 

upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i 

wykonywanego w całości przez sieć komputerową. 

- licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w 

czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na 

oferowanym sprzęcie 

- zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji 

dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów 

- zapewnia pełną współpracę z aktualnie użytkowanymi 

aplikacjami informatycznymi m.in. Microsoft Office wersje od 

2013 do 2019, 

 
 

Część II – sprzęt AGD 

Lp. Nazwa Jednostka Ilość Opis 

1. Kuchnia gazowa 

5 -palnikowa z 

piekarnikiem 

konwekcyjnym 

Szt. 1 Urządzenie posiada 5 palników i piec konwekcyjny, 

przystosowane na gaz ziemny GZ 50, w zestawie dysze na 

gaz z butli propan-butan. Urządzenie posiada: 3 palniki x 

min. 3 kW oraz 1 palnik x min. 1,8 kW oraz 1 palnik wok x 

min. 3,5 kW, zapalnik elektryczny, zawór termopary, 3-

częściowy żeliwny ruszt. 

Piekarnik konwekcyjny GN 1/1 elektryczny 2,5-2,8 kW, min. 

2 wentylatory bez rewersu, termostat od 100°C do 275°C, 

timer, dodatkowy górny element grzewczy x 2,5 kW 

umożliwiający grillowanie, oświetlona komora ze stali 

nierdzewnej, min. 2 ruszty GN 1/1 

Parametry urządzenia: 

wysokość [mm]: 835 - 865 

szerokość [mm]: 880 - 920 

moc [W]: 2,7- 3,0 kW 

głębokość [mm]: 645 - 665 

moc górnych palników [kW]: 14 -14,5 
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produkt typu Kuchnia gazowa 5 -palnikowa z piecem 

konwekcyjnym prod. Hendi lub równoważny. 

Gwarancja  minimum 24 miesiące.  

2. Zmywarko – 

wyparzarka 

kapturowa 

Szt. 4 Zmywarka z funkcją wyparzania, sterowanie elektroniczne, 

przystosowana do mycia naczyń, tac, akcesoriów 

kuchennych i pojemników GN 1/1, wysokość mytego 

naczynia do 318 - 322 mm. Wyposażona w jelitkowy 

dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego, pompę 

zrzutową i pompę wspomagająca płukanie, 2 kosze: do 

talerzy, uniwersalny, oraz pojemnik na sztućce, filtr 
powierzchniowy przedłużający efektywność mycia naczyń, 

zamontowany uzdatniacz wody, kontrolki temperatury pracy 

bojlera i komory, 2 pary ramion myjąco-płuczących 

(góra/dół). 

Cykl mycia 90 s, 120 s lub 180 s, wydajność koszy na 

godzinę - 40/h; 30/h; 24/h, zużycie wody 2,5 l/cykl. 

moc grzałki komory – 2,9-3,1 kW 

moc grzałki bojlera – 9,8 -10,2 kW 

wymiary kosza: 498 - 503 x 498- 503 mm 

wysokość komory wsadowej ~ 413-418 mm 

 

Materiał wykonania: stal nierdzewna 

Moc zainstalowana : 14.1 kW 

Napięcie - U : 400 V 

Wysokość: 1470 - 1530 mm 

Szerokość : 680 - 700 mm 

Głębokość : 780 - 809 mm 

Moc elektryczna : 11.1 kW 

 

Gwarancja minimum 24 miesiące. 

 

Produkt typu Zmywarko wyparzarka kapturowa P 11.1 kW, 

U 400 V Stalgast lub równoważny. 

3. Pralko - 

suszarka 

Szt. 3 Urządzenie z funkcją suszenia. Pojemność – pranie min. 9 

kg, pojemność – suszenie min. 7 kg.  

Klasa energetyczna A, wyświetlacz elektroniczny, 

automatyczny dobór wody do załadunku, regulacja czasu 

suszenia. 

Zużycie wody na pranie 56,5 – 57,5 [l] 

Zużycie wody pranie i suszenie 91,5 -92,5 [l] 

Prędkość obrotowa: 1600 obr/min 

Wymiary: gł. [cm] – 60 – 61, szer. [cm] – 59 – 60, wys. [cm] 

– 84-86.  

Gwarancja minimum 24 miesiące. 

 

Część III – Zestawy multimedialne 

Lp. Nazwa Jednostka 

miary  

Ilość  Opis 
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1. Zestaw 

multimedialny 

(tablica 

interaktywna + 

projektor + 

laptop)  

zestaw 4 W skład jednego zestawu wchodzi: 

- tablica interaktywna – 1 sztuka - dotykowa ceramiczna, 

technologia optyczna daje możliwość obsługi multigestów 

(m.in. zoomowania, przewijania, rotacji), standard plug&play, 

obsługa za pomocą wskaźnika (zawarty w zestawie) lub 

bezpośrednio palcami, tablica może być wykorzystywana jako 

tablica tradycyjna. Tablica zaopatrzona jest w 

oprogramowanie do rysowania, przekształcania, 

importowania multimediów, zrzuty ekranu, rejestrowanie 

video, zapis do formatu PDF oraz w kabel USB i instrukcję 

obsługi.  

Wymiary: wym. całkowity 170 – 176 x 120 -125 cm, wym. 

powierzchni roboczej 165 -169 x 112 – 116 cm, waga ok.27,5 

– 28,5 kg.  

Produkt typu Tablica interaktywna dotykowa ceramiczna 

Insgraf DT DualBoard lub równoważny.  

 

- projektor – 1 sztuka - ultrakrótkoogniskowy, obraz o 

przekątnej 92-94 cala, współczynnik kontrastu 14 000:1, 

technologia 3LCD, natężenie światła barwnego 3 500 

lumenów, natężenie światła białego 3 500 lumenów, 

rozdzielczość XGA 1024x768, współczynnik proporcji 

obrazu 4:3, lampa min. 250 W. Projektor zaopatrzony jest w 

uchwyt do montażu na ścianie, kabel zasilający, pilot z 

bateriami, kabel USB oraz instrukcję obsługi.  

Produkt typu Projektor Epson EB-680 lub równoważny. 

 

- laptop – 1 sztuka - wymagania minimalne: ekran o 

przekątnej 15,6 cala, procesor min. 2 rdzenie, pamięć RAM 

min. 4 GB, dysk SSD 128 GB, złącza D-SUB, HDMI, USB, 

Czytnik kart SD, wi-fi, System operacyjny MS Windows 10 

Professional PL 64 bit EDU lub równoważny – opis 

równoważności jak wyżej. 

 

Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, tzn. wyprodukowany nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert (dotyczy sprzętu komputerowego) oraz 

nie był używany. Oferowany sprzęt musi być wolny od obciążeń prawami osób trzecich. 

Całość dostarczanego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży 

producentów zaoferowanego sprzętu. 

Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do 

wycofania z produkcji. 

Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 

10%, 50 Hz., jednofazowo. 

W cenie oferty Wykonawca winien skalkulować wszystkie koszty, jakie poniesie w związku z 

realizacją zamówienia np. dodatkowych materiałów, czynności konserwacyjnych, 

magazynowania, transportu, rozładunku, dokonania odbiorów, gwarancji, koszty licencji, 

opłaty i podatki, oraz wszystkie dodatkowe koszty powstałe w trakcie dostawy. 
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Produkty stanowiące przedmiot dostawy muszą posiadać aktualne certyfikaty/deklaracje 

zgodności CE lub równoważne, wydane przez jednostki certyfikujące te produkty, które 

Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego. 

Dostawy mogą być realizowane sukcesywnie, w zależności od dostępności produktów. 

Dostawy częściowe mogą być realizowane po uzgodnieniu z Zamawiającym zakresu dostawy 

oraz miejsca dostawy. Termin końcowy realizacji dostaw to 15.12.2019 roku. Za dostawy 

częściowe przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma zapłatę częściową, zgodnie z 

warunkami zawartymi w projekcie umowy, której wysokość uzależniona będzie od wartości 

dostawy. 

4.  Termin i miejsce wykonania zamówienia 

Miejsce realizacji zamówienia – 30-060 Głogów Małopolski, ul. Sikorskiego 77, 36-100 

Kolbuszowa, ul. Handlowa 11A, 37-100 Łańcut, ul. M. Konopnickiej, 36-110 Majdan 

Królewski, ul. Osiedle Podlasek 71. Termin realizacji – od dnia udzielenia zamówienia do 

dnia 15.12.2019 roku.  

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania - oświadczenie wykonawcy. 

b. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia – oświadczenie wykonawcy. 

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia – oświadczenie wykonawcy. 

d. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

- oświadczenie wykonawcy.  

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu. 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Oświadczenie 

zawarte w załączniku nr 1 Formularz oferty. 

6. Informacje na temat zakresu wykluczenia 

W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy są powiązani z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć 

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  



 

 

10 
 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Razem z ofertą należy złożyć oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego z 

Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

 

7. Zmiany umowy 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia 

następujących okoliczności: 

a. zmiana terminu przewidzianego na rozpoczęcie lub zakończenie usługi 

b. zmiany spowodowane: 

- siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem 

ofertowym,  

- zmianą obowiązującej stawki podatku VAT, 

- zmianą unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na 

realizację umowy 

- zmianami formalno-organizacyjnymi. 

Przewidziane wyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią 

uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki 

zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej 

umowy. 

 

8. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu obliczania ceny 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zastosowane kryterium: 

 – cena oferty – 100 %  

 

Cena „C”- 100 % – liczba punktów, w ramach kryterium obliczona zostanie przez podzielenie 

ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez 

wagę kryterium, która wynosi 100, wg. wzoru: 

 

𝐶 = (
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑏
) ∗ 100 

gdzie: 

C- liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny, 

Cmin. – cena najtańszej oferty, 

Cb – cena badanej oferty. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 100 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów, z 

zastrzeżeniem, że ocena ofert jest dokonywana odrębnie dla każdej części zamówienia. 
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9. Sposób, termin i miejsce składania ofert 

a. Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

Do oferty należy załączyć wskazane w treści zapytania oświadczenia i załączniki. Strony oferty 

powinny być trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Każda poprawka w treści oferty 

powinna być parafowana przez Wykonawcę. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby 

upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

b. Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę 

sprzętu komputerowego, zestawów multimedialnych oraz sprzętu AGD do Żłobka 

„Słoneczny Zakątek” w Kolbuszowej, Głogowie Małopolskim, Łańcucie i Majdanie 

Królewskim”, na kopercie należy umieścić dane adresowe oferenta. 

c. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać listownie na adres 

Zamawiającego. 

d. Termin składania ofert – 31.10.2019 roku, godz.10.00, siedziba Zamawiającego – ul. 

Handlowa 11A, 36-100 Kolbuszowa.  

 

10. Pozostałe informacje: 

W przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem ofertowym lub 

niespełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z 

niniejszego postępowania i nie będzie dalej uwzględniana przy ocenie.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

-   zmiany lub unieważnienia niniejszego ogłoszenia, 

-   zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego, 

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do 

pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

-   wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia złożonej oferty.  

Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 

ich ponownej oceny. 

 

11. Kontakt z Wykonawcami  

Dodatkowych informacji w sprawie zamówienia udziela Pani Ewelina Mokrzycka, tel. 

533 038 500 lub e-mail ewelia_mok@o2.pl. 

 

  Dyrektor Przedszkola  

              Ewelina Mokrzycka 
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Załączniki do Zapytania ofertowego:  

1. Formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

2. Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego. 

3. Zestawienie cenowe.  

4. Wzór umowy. 

5. Wykaz testu wydajności procesorów na dzień 22.10.2019 r. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Zamawiający:  

Przedszkole „Słoneczny Zakątek” Ewelina Mokrzycka 

ul. Handlowa 11 A, 36-100 Kolbuszowa 

 

Wykonawca: 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………… 

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

Imię i nazwisko osoby do kontaktów w sprawie oferty: …………………………………… 

Telefon, adres e-mail wykonawcy: ………………………………………………………… 

W nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl na: 

dostawę sprzętu komputerowego, zestawów multimedialnych oraz sprzętu AGD do 

Żłobka „Słoneczny Zakątek” w Kolbuszowej, Głogowie Małopolskim, Łańcucie i 

Majdanie Królewskim, składam ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w następującym 

zakresie: 

 

Część I zamówienia   

Łączna cena netto: ......................................zł 

Podatek VAT          …................................ zł 

Łączna cena brutto: ...................................zł 

Część II zamówienia   

Łączna cena netto: ......................................zł 

Podatek VAT          …................................ zł 

Łączna cena brutto: ...................................zł 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Część III zamówienia   

Łączna cena netto: .....................................zł 

Podatek VAT          ................................... zł 

Łączna cena brutto: ...................................zł 

 

Oświadczam, iż: 

• Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

• Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

• Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

• Cena oferty obejmuje wszelkie należności związane z wykonywaniem przedmiotu umowy 

• Zapoznałem/am się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem 

zamówienia zawartym w zapytaniu oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do 

zrealizowania zamówienia, a nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną 

dodatkowych roszczeń finansowych. 

 

 

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

(data, miejscowość) (pieczęć, podpis/y Wykonawcy lub osoby(osób) 

uprawnionych do występowania w imieniu 

Wykonawcy/Wykonawców) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  

 

Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż …..………………….………………..………………………… 

 (nazwa i adres Wykonawcy)  

nie jest powiązany/a z Zamawiającym, tj. Panią Eweliną Mokrzycką prowadzącą Przedszkole 

„Słoneczny Zakątek”, osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 

w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

 

 

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

(data, miejscowość) (pieczęć, podpis/y Wykonawcy lub osoby(osób) 

uprawnionych do występowania w imieniu 

Wykonawcy/Wykonawców) 


