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Zapytanie ofertowe 

na dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb uczniów, którzy nie posiadają 

sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji w ramach projektu grantowego pn. 

Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 

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

Priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 

przepustowościach”. 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę laptopów wraz 

z oprogramowaniem dla potrzeb uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im 

realizację zdalnych lekcji w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + – wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zgodnie z następującą 

specyfikacją: 

1. Rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych. 

L.p. Rodzaj Ilość 

1. Laptop 16 

2. Oprogramowanie 16 

2. Minimalne wymagania techniczne: 

Parametr Wartość 
Typ sprzętu Laptop 

Procesor Wydajność procesora nie mniejsza niż 6228 punktów 
w zestawienu 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na 
dzień 14.05.2020 r. 

System operacyjny  
w języku polskim 

64 bitowy, w wersji profesjonalnej, w najnowszej 
wersji, licencjonowany, w polskiej wersji językowej 

Pamięć RAM  8GB 

Karta graficzna Wbudowana 

Kamera Wbudowana w ramkę ekranu 



 
Dysk twardy minimum 240 GB SSD 

Przekątna ekranu 15,6’’, matryca antyodblaskowa lub matowa 

Klawiatura QWERTY 

Zestaw słuchawkowy Obu uszny, nauszny, przewodowy z połączeniem USB, 
przycisk wyciszania fizyczny umieszczony na 
przewodzie lub na mikrofonie, mikrofon na pałąku lub 
przewodzie 

Łączność Port 1Gbit LAN, wbudowane WiFi 802.11  

Mysz Mysz optyczna lub laserowa, dwa przyciski, rolka, 
trzeci przycik w rolce, USB 

Gwarancja min.24 miesiące  

Oprogramowanie  
w języku polskim 

Licencjonowane dla edukacji, w najnowszej wersji 
ogólnodostępnej na rynku, licencja wieczysta. Pakiet 
biurowy: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, tworzenie 
prezentacji,  notatki. 

 

 

3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z oficjalnego 

kanału dystrybucji producenta na kraj Polska, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych  

i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, 

pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadający obowiązującym normom 

 i posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które 

zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru. 

4. Oferent dostarczy przedmiot zamówienia kompletny posiadający wszelkie kable, materiały 

eksploatacyjne, podzespoły itp., niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do 

uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów.  

5. Oferent będzie zobowiązany dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi 

w języku polskim. 
 
 
 

II. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

 

Ofertę może złożyć Oferent, który: 

1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie do 29.05.2020r. 

2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT z terminem płatności 14 dni. 

3. Wymagania wobec Oferenta: 

a)  musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, 

b) posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie  

z wymogami określonymi niniejszym zapytaniem ofertowym. 

Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w pkt 3 Oferent przedłoży wraz  

z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – na formularzu 

stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

 

 



 
 

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania  

(załącznik nr 1 Formularz ofertowy). 

 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (dokument opatrzony 
bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany 

przez uprawnionego polskiego wystawcę) na adres email: rytwiany@rytwiany.com.pl lub 

operatora pocztowego na adres ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany  z tematem wiadomości 

lub oznaczeniem na kopercie o treści  „Zdalna Szkoła+ - oferta dla Gminy Rytwiany” do 

dnia  22.05.2020r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty złożone po 

terminie zostaną zwrócone Oferentowi bez otwierania. 

2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia lub 

prowadzenia postępowania bez konieczności podania przyczyny. 

5. Oferent pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.  

6. Oferent, któremu zostanie udzielone zamówienie ,a złożył ofertę w wersji elektronicznej, jest 

obowiązany przedłożyć oryginały dokumentów.  

7. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie zawarta 

umowa. 

8. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia i zwarcia umowy. 

  

 

 

V. OCENA OFERTY 

 

 1. Kryterium oceny ofert będzie cena – 100% (Zamawiający dokona wyboru oferty, która 

okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert). Ocenie będą 

podlegały oferty spełniające wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

2. Cena oferty brutto określa maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu 

zamówienia (musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia), musi 

być podana w walucie polskiej tj. PLN, cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego 

podatku należnego podatku od towarów i usług. 

3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty; 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, chyba że Zamawiający będzie mógł 

dokonać poprawienia omyłki niepowodującej istotnych zmian w treści oferty; 
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2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

3) Oferent nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi 

dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, albo oferta jest niezgodna z zapytaniem ofertowym; 

4) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

5) Oferent w wyznaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa  

w ust. 3 pkt 3. 

 

 

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE  

 

Osoba do kontaktu:  Małgorzata Zabdyr 

Adres email:   rytwiany@rytwiany.com.pl, zabdyr@rytwiany.com.pl 

Telefon:   158647930, 158647944 

 

 

Wójt  Gminy Rytwiany 

/-/ Grzegorz Forkasiewicz 

 

 

Załączniki: 

Zał. 1 -  formularz  ofertowy 

Zał. 2 -  oświadczenie o spełnianiu  warunków udziału w zamówieniu 

Zał. 3 –  projekt umowy 
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