
 

 

 

 

 
 

ROZEZNANIE RYNKU 
dotyczące zakupu i dostarczenia komputerów 

 

w ramach projektu  

 „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) 

realizowanego przez  Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT”, w partnerstwie z: 

Fundacją Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., 

Organizacją Pracodawców PRACODAWCY POMORZA, Stowarzyszeniem Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata 

Alberta Koło Gdańskie 

 

współfinansowanego  

w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 

2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI 

Działania 6.3 Poddziałania 6.3.1. 

 

Szanowni Państwo,   

W związku ze współrealizowaniem przez Fundację Pokolenia projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” zwracamy się do Państwa z zapytaniem o cenę 

zakupu wraz z dostarczeniem 10 fabrycznie nowych komputerów przenośnych o parametrach opisanych w 

niniejszym dokumencie (pkt 3). 
 
 

ZAMAWIAJĄCY 

1. Nazwa i adres zamawiającego  

Fundacja Pokolenia, Janiszewko 31, 83-130 Pelplin. 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

2. Rodzaj i przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 10 fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z 

oprogramowaniem. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Dot. dostarczenia 10 szt. komputerów przenośnych – Notebook, o parametrach nie niższych niż: 

 

Procesor 
Procesor: Intel Core i5-6200U (2 rdzenie, od 2.3 

GHz do 2.8 GHz, 3 MB cache) 

Pamięć RAM 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz) 

Dysk twardy 500 GB SATA 5400 obr. 

Ekran Przekątna ekranu 13,3" 

Rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD) 

Łączność  Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac 

LAN 10/100/1000 Mbps 

Moduł Bluetooth 

Wyjścia i złącza RJ-45 (LAN) - 1 szt. 

USB 2.0 - 1 szt. 

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 

szt. 

Czytnik kart pamięci - 1 szt. 

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. 

HDMI - 1 szt. 

Kamera internetowa 0.3 Mpix 

Karta dźwiękowa  Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel 

High Definition Audio 

Wymiary Wysokość: 19 mm 

Szerokość: 320 mm 

Głębokość: 225 mm 

Waga: 1,50 kg (z baterią) 

Gwarancja Minimum 24 miesiące 



 

 

 

 

Akcesoria dodatkowe Zasilacz  

 

10 szt. pakietów oprogramowań biurowych Microsoft Office 2016 Home and Buisness Edition PL MLK w wersji 

64 bitowej lub równoważne: 

 

Pakiet oprogramowań biurowych musi zawierać co najmniej następujące składniki: edytor tekstu, arkusz 

kalkulacyjny, oprogramowanie do przygotowania i prowadzenia prezentacji, wraz z nieograniczoną w czasie oraz 

przestrzeni licencją producenta. Za oprogramowanie równoważne zostanie uznane oprogramowanie biurowe 

spełniające minimalne wymagania i w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty Zamawiającego, 

wytworzone przy użyciu oprogramowania Microsoft Office: 2007, 2010, 2013 bez utraty jakichkolwiek ich 

parametrów i cech użytkowych.  

 

Zaoferowane oprogramowanie musi spełniać następujące wymagania minimalne: 

 interfejs użytkownika zaoferowanych pakietów oprogramowania musi być w pełnej polskiej wersji 

językowej 

 Wszelkie aktualizacje zabezpieczeń mają być dostępne z wykorzystaniem wbudowanych, 

automatycznych narzędzi do ich pobierania z dedykowanej strony internetowej producenta 

oprogramowania oraz dostępne do pobrania ręcznego z serwerów producenta oprogramowania 

 Zaoferowane oprogramowanie musi być dedykowane do użytku komercyjnego  

 W ramach udzielonej licencji Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do przenoszenia licencji i 

pakietów oprogramowania z jednego komputera na drugi bez jakiejkolwiek utraty praw do 

zaoferowanych oprogramowań wchodzących w skład danego pakietu 

 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć niepowtarzalny (unikatowy) klucz do aktywacji dostarczonych 

licencji lub niepowtarzalne (unikatowe) klucze do aktywacji dla każdego zaoferowanego pakietu 

oprogramowania.  

10 szt. Przejściówek VGA (D-SUB) – HDMI. Adapter umożliwiający podłączenie standardowego rzutnika do 

komputera wyposażonego w gniazdo HDMI. 

 

W przypadku złożenia oferty z produktami równoważnymi należy do oferty załączyć dokumenty 

poświadczające ich równoważność. 

 
 

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

30200000-1 – Urządzenia komputerowe 



 

 

 

 

 
5. Oferty częściowe: 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 
6. Termin wykonania zamówienia: 
Od dnia podpisania umowy do 07.08.2017 r. 

 
7. Miejsce realizacji zamówienia: 

Komputery muszą być dostarczone do biura Fundacji Pokolenia w Tczewie, ul. Obr. Westerplatte 6 
 

 

8. Warunki udziału w postępowaniu: 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 

w aktualnych Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
 

2) W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy którzy są powiązani z Zamawiającym 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

PROCEDURA 

9. Tryb udzielenia zamówienia: 

Fundacja Pokolenia jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1020 z późn. zm.). W związku z tym, że niniejsze 

zamówienia jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności 

określoną w aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
 

 
10. Kryteria oceny ofert:. 

  
Ocena ofert nastąpi na podstawie kryterium ceny (100%) przy spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów 
określonych w pkt. 3. 



 

 

 

 

 

1. Koszt usługi - Cena brutto za 10 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem (zgodnie z 
opisem w pkt 3) – waga 100%  

o Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 1  
 

Punkty przyznaje się według następującego wyliczenia:  
 

1. Koszt usługi - Cena brutto 

CRn 

KU =    ---------------------------      x 1000 pkt. 

CRo 

 

KU - wartość punktowa: Koszt Usługi 

CRn - cena brutto wg najkorzystniejszej oferty. 

CRo - cena brutto wg ocenianej oferty. 

 

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

11. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe: 
 

a. Strona internetowa www.fundacjapokolenia.pl  
b. Wysłano drogą elektroniczną do minimum trzech potencjalnych Wykonawców 

 

12. Termin oraz miejsce składania ofert  
 
1. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 24.07.2017 r. do godz. 15.00  pocztą elektroniczną na 

adres: adawidowska@fundacjapokolenia.pl  
 

13. Osoby do kontaktu  
 

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Alicja Dawidowska, e-mail: adawidowska@fundacjapokolenia.pl  
 

14. Sposób sporządzenia oferty 

 
1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 
2. Do oferty należy dołączyć: 

 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, którego wzór przedstawiono w załączniku 
nr 2.  

 Wykaz proponowanego sprzętu wraz z jego specyfikacją uwzględniającą wszystkie 
wymagania zawarte w pkt. 3 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). 

 
 
 

http://www.fundacjapokolenia.pl/
mailto:adawidowska@fundacjapokolenia.pl
mailto:adawidowska@fundacjapokolenia.pl


 

 

 

 

15. Informacje dodatkowe 

Zamawiający zastrzega, iż warunki ogłoszenia mogą być zmienione lub ogłoszenie może zostać anulowane, 
o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni. Nabór ofert może zostać zamknięty bez wybrania Wykonawcy. 
Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje dotyczące ceny i zakresu oferty z Wykonawcą, którego 
oferta będzie najkorzystniejsza. 
 
W przypadku gdy żadna z ofert nie będzie spełniała wszystkich wymagań stawianych w pkt 3, a Wykonawca 
oferujący najniższą cenę uzasadni przedstawiony wybór tj. wskaże adekwatność parametrów, które 
odbiegają od przyjętych założeń, Zamawiający może podjąć decyzję o przyjęciu oferty. 
 
Oferty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 
Dopuszczalną i akceptowalną formą korespondencji na każdym etapie jest forma elektroniczna. O wynikach 
postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Załącznik nr 1  

 
…………………………..…………………....…..            …………………………..………. 
(pieczęć nagłówkowa lub  
dane teleadresowe Wykonawcy)                (miejscowość, data 

DO ZAMAWIAJĄCEGO 

Fundacja Pokolenia 

Janiszewko 31 

83-130 Pelplin  
 

FORMULARZ OFERTOWY 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/nazwa i adres Wykonawcy/ 
 

Numer telefonu……………………………………………………..……….. numer faksu …………………….….…………………………. 

e-mail …………………………….…………………………………………… 

REGON  (jeśli dotyczy)…………………………………………NIP/PESEL ………………………………………….………………………… 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty  dot. zakupu i dostarczenia 10 fabrycznie nowych 

komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES), w ramach Regionalnego  Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.1. 

proponuję następującą cenę brutto (za 10 sztuk): 

…………………….…………., 

słownie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cena oferty obejmuje wartość przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT (o ile wynika to z właściwych 

przepisów), a także uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

Oświadczam/-y, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 
/pieczątka i/lub podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

 

 
……………………………………………….…….…..                                              ………………………… dnia …………………… 

 /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy                                                  /miejscowość/ 

/ dane teleadresowe wykonawcy/           

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty  dot. zakupu i dostarczenia 10 fabrycznie nowych 

komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” oświadczam, że Wykonawca, którego 

reprezentuję, nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

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

/pieczątka i/lub podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
 

 

 

 

 


