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Łaskarzew dnia, 13.07.2020r. 

 

 

Zapytanie ofertowe  

w sprawie zamówienia o szacowanej wartości poniżej 30 000 euro 

 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Miasto Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. Józefa Piłsudskiego, 08-450 Łaskarzew 

2. Nazwa zamówienia:  

Zakup i dostawa laptopów w Programie ZDALNASZKOŁA+. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Atrybuty Opis 

Typ Komputer przenośny 

Zastosowanie Nauka zdalna - edukacja 

Wydajność 

obliczenia 

Intel Core i5 Taktowanie procesora GHz 1-3,6 

Rdzeni 4 

Pojemność 

operacyjna 

8 GB pamięci RAM 

Wydajność grafiki Karta graficzna Intel UHD Graphics 

Pamięć karty graficznej Współdzielona z pamięcią RAM 

Monitor /wyświetlacz Wyświetlacz TN o rozdzielczości FHD i powłoka 

przeciwodblaskowa, Przekątna ekranu [cal] 15.6 

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 

Ekran dotykowy nie   

             Rodzaj matrycy Matowa 

Parametry pamięci 

masowej 

Dysk SSD o pojemności min. 256 GB 

Liczba złączy USB 3.0    2 

Liczba złączy USB 2.0    1 

Wyjście HDMI - obecność Tak 

Czytnik kart pamięci SD, SDHC, SDXC 

Wyposażenie 

multimedialne 

Karta dźwiękowa Zintegrowana 

Wbudowane głośniki Tak 

Wbudowany mikrofon Tak 

Wejście do mikrofonu Tak 

              Wyjście audio              Tak 

              Wbudowana kamera 

Wymagania 

dotyczące 

Standardowe producenta 
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baterii/zasilanie 

Zgodność z 

systemami 

operacyjnymi i 

standardami 

Microsoft Windows 10  

Waga 2  kg 

Warunki gwarancji Zamawiający wskazuje minimalny okres gwarancji na komputery 

przenośne 24 miesiące 

 

Zamawiający dopuszcza komputery równoważne o nie gorszych parametrach. Laptopy muszą być 

nowe, fabrycznie zapakowane, nie posiadające wad fabrycznych. Zamawiający przeznacza na 

realizację przedmiotu zamówienia 45 000, 00 zł brutto. Za wskazaną kwotę Zamawiający chce 

zakupić minimum 18 sztuk laptopów spełniających powyższe parametry. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, że zwycięży ta oferta, która będzie zawierała najniższą kwotę 

jednostkową i pozwoli zamawiającemu zakupić jak największą liczbę Laptopów. 

Obowiązki Wykonawcy: 

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest do: dostarczenia Zamawiającemu 

na wskazany adres przedmiotu zamówienia, bez uszkodzeń, zapakowanego fabrycznie. 

Wykonawca poinformuje zamawiającego 24 h przed terminem dostawy o jego dostarczeniu.  

W ramach okresu gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do reakcji na zgłoszenie wady przez 

Zamawiającego w terminie do 24 h, na wskazany kontakt w umowie. 

4. Termin wykonania zamówienia: do 31.07.2020 r. 

5. Wymagania wobec Wykonawcy: 

A. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą 

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 

B. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, tj.: (m.in. aktualna koncesja na prowadzenie działalności 

gospodarczej) - nie dotyczy 

2) doświadczenia: Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  należycie 

wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej  

2 (dwie)  dostawy polegające na dostawie laptopów o wartości co najmniej 30 000 zł brutto 

każda. 



 
 
                                                 IBN.ZP. 271.1.35.2020 
                                                                                 

  

                                                                                                       
 

Wykonawca wraz z Formulażem ofertowym złoży odpowiedni dokument potwierdzający 

wykonanie wyżej wymienionej dostawy ( referencje, protokół odbioru dostwy, fakturę) 

zgodnie z miejscem wykonania prac wskazanych w formulażu ofertowym. 

3) dysponowania odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia (określić 

wymagania wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia) - nie dotyczy 

4) dysponowania potencjałem technicznym - nie dotyczy 

5) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia  / nie dotyczy 

6. Kryteria oceny ofert 

1) Cena – 100 %  

 

7. Miejsce i forma składania ofert: 

Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią formularza ofertowego załączonego do niniejszego 

zapytania ofertowego na adres: 

1) Urząd Miasta Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. Józefa Piłsudskiego, 08-450 Łaskarzew 

lub   

2) przesłać elektronicznie na adres: e-mail: k.sosnowka@miastolaskarzew.pl    

8. Termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć do dnia 21.07.2020r.  godzina 12:00 

Za dzień złożenia oferty liczy się data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie 

zostaną odrzucone. 

9. Osoba do kontaktu ze strony Urzędu Miasta: 

Klaudia Sosnówka tel.(25) 68 45 250 wewnętrzny 26, adres e-mail: 

k.sosnowka@miastolaskarzew.pl    

 

10. Załączniki do zapytania ofertowego: 

1) Wzór formularza ofertowego 

2) Klauzula informacyjna dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne 

 

Postanowienia ogólne 

1. O zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty pozostające Urzędem Miasta Łaskarzew  w takim 

stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do 

bezstronności w wyborze Wykonawcy zamówienia, w szczególności pozostają w związku 

małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wzorem Formularza ofertowego. 
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4. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę 

poprzez ponowne złożenie oferty zgodnie z wzorem Formularza ofertowego z adnotacją  w ofercie 

„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

5. Urząd Miasta Łaskarzew przed upływem terminu składania ofet zastrzega sobie prawo do 

niedokonania rozstrzygnięcia postępowania i niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty bez 

podawania przyczyny. 

6. Urząd Miasta Łaskarzew zastrzega sobie możliwość negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli 

oferty, w zakresie szczegółów wykonania zamówienia oraz ewentualnie wysokości ceny w 

zakresie jej zmniejszenia. Ewentualne negocjacje w zakresie ceny Urząd Miasta Łaskarzew 

przeprowadzi ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty.  

7. W trosce o zapewnienie wysokiej jakości realizacji zamówienia, Urząd Miasta Łaskarzew 

zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do wyjaśnienia treści złożonej oferty. W 

przypadku wyjaśnień, które według Urzędu Miasta Łaskarzew nie zapewnią wysokiej jakości 

realizacji zamówienia, Urząd Miasta Łaskarzew zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty. 

8. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

9. Urząd Miasta Łaskarzew niezwłocznie poinformuje wykonawców o wyborze najkorzystniejszej  

oferty lub unieważnieniu postępowania.  

10. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie może stanowić 

podstawy do wysuwania roszczeń względem Urzędu Miasta Łaskarzew.  

11. Urząd Miasta Łaskarzew nie ponosi kosztów sporządzenia oferty. 

 

            

 

         ZATWIERDZAM 

       13.07.2020 r. 

     /Anna Laskowska/ 

Burmistrz Miasta Łaskarzew  

 
    


