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Podstawowa Szkoła Społeczna
'Niedzwiednik"

80-257 Gdańsk, ul. §łowackiego 83
tsl 58 342 53 73, NlP 957-00-54-523

pieczęć nagłówkowa zamawiającego

Gdańsk, dn.01,03.201 7r"

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach prcjekta

"GoToWI NA PRZYszŁoŚc,
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Reg i o n a l n eg o P ro g ra m u O pe ra cyj n eg o dl a Woj ewó dztw a P a m o rsk i eg o
na lata 2014 - 2020

Towarzystwo Szkolne ,,Leśna Góra" jako organ prowadzący Podstawową Szkołę
społeczną ,J.{iedźlwiednik", zaprasza do złozenia oferty cenowej na zakup i dostawę
sprzętu komputerowego z oprogrźlmowaniem oraz dodatkowymi urządzeniami.

Spesób publikacji ogloszenia: tsblice .łr siedzibie PodstałvovĄ Szksły Spałecmej

,,Niedńlriednik", strona www. szkolaniedzwiednik. pl.

L Zamawiający: Towarzystwo Szkolne,,Leśna Góra", ul. §łowackiego 83, 80-257
Gdańsk, NIP 957-00 5 -45 -23

tr. Opis przedmiotu zamówienia:

1l Przędmiotem zamówięnia jest zakup nowego (wyprodukowanego nie wcześniej niż
w 2016r.) sprzęfu komputerowego oraz wy§zczególnionych ponizej dodatkowychurządzeń.

a/ KOMPUTERY PRZENOSNE. (Zgodnie ze W§pólnotowym Słownikiem Zamówień
przedmiot zamówieniazostałzdefiniowany jako CPV 30213100-6 - komputery przenoŚne)

- Nb -|6sń
- Nb -źsa

bl URZĄDZENIA Zgodńe zę Wspólnotowlłn Słownikięm Zarrróńeh przedmiot
zamówieni a zostń zdefiniowany jako :

- IJrzą&enie więloftrnko,vjne - szt 1 - ePV 30121200-5 urądzaniafotokopiująee

- Szafka zabezpieczająca z mozliwością doładowania baterii podczas przechowywania -
sń 1 - CPV 39134000-0 - meble kompulerowe

- Wizualizęr - szt 1 - CPV 30121200-5 urządzeńa fotokopiujące

- Projektor Multimedialny szt 1 * CPV 38652100-1 - pĄektory

Opis minimalnych parametrów i wymagań technicznych stanowi zńącmlkw l

Rąionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiąo na lata 2a14,2020



Fundusze
Europejskie
Prograrn Regionatny

URąD MAR§ZAŁKow§Kl
woJEwoDrrwA PoMoR§Kl Eco

Unia Europejska
Europejski Fundusz §poteczny

żl Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Zamańajryy nie dopuszczaskładańa ofert niepełnych, niezgodnych z parametrami
opisanymi w zńączńku nr 1.

3/ W zapytaniu ofertoąvm mogą uczestnicąvć oferenci posiadający zarejestrowaną
działalnośc gospodarczą.

- Wykonawca określa cenę za wykonanię zamówieńa ptzez wskazanie w formularzu
oferty ceny netto, kwoty naleznego podatku YAT oraz ceny brutto oferty.

- W cenie oferty wykonawca zobońązany jest uwzględnić wszystkie koszĘ
zapewniająee właściwe i tęrminowę wykonanie przedmiotu zamówienia wraz
z dostawą do zamawiającego.

- Zarnańający wymagazaoferowania 14 dniowego terminu płatności.

- Z udziafu w postępowaniu wykluczone §ą podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamańającym. Przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
porviązania między zamalł,iając3m albo oscbami upovraznionymi do zaciągania
znbońpń w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamav,łiającego czynnoŚci zwązane z przygotawaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy, a wykonawcą,polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w społce, jako wspólnik społki cywilnej lub społki osobowej
_ posiadaniu co najmniej ióYoudzińow iub aĘi
- pełnieniu fuŃcji cńonka organu nadzorczego lń zarządzającego, prokurenĘ
pełnomocnika

- pozostawaniu w zńązfru małzeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prosĘ, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

4lDa oferty naleĘ dołączyc wypełniony i podpisany Formularz cenowy

III.Terminy

1/ Oferty naleĘ składać w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO w sekretariacie Podstawowej
Szkoły Społecanej ,,Niedźwiednik" lub przesłać począ na adres Podstawowa Szkoła
§połeczna,,Niedzwiędnik" , ul. Słowackiego 83, 80-ź57 Gdańsk do dnia 08.03.2ói7r. do
godz. 15.00,

2l Tęrminrealizacji zamówienia - najpófuiej do dnia 17.03.2017t

IV.Kryterium wyboru oferty - cena 600ń; termin realizacji - 40łń

1) cena ofertowa netto (C) - 60%

Wańość punklowa dla kryterium cena ofertowa netto (C) wyliczona zostanie wg
następujących zasad:

Rąionalny Program Operaryjny Województwa Pomorskiąo na lata 2014-2g?a
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e : (emin ; eb) x l00 x 609/o

gdzie
Cmin - najniZsza cena ofertowa netto (wg złozonych ofert),
Cb - cena ofertowa netto badanej oferty,
100 - wskaznik staĘ,
600/o - procentowe znaczeńę kryterium ceny;
W tym kryterium Wykonawca moze uzyskaó max. 60 punktów.

2) termin realizacji(T) - 40%

- za termin do 7 dni kalendarzolrych od podpisania umowy - 40 pkt.
- z,atęrmin od 8 do 10 dni kalendarzolyych od podpisania umowy - 20 pkt.
- za termin 11 i powyżej dni kalendarzolvych od podpisania umowy - 0 pkt.
Wtym kryterium Wykonawcamoże uzyskać max. 40 punktów

Y. Zmianaumowy

Zleceniodawca zasttzega sobie mozliwość zmiany
VAT.

umowy z powodu zmiany stawek

Y[ Wykaz zńączników do Zapytania Ofertowego

1/ Opis parametrów technicznych sprzęfu - Załączrik Nr 1

2l F armularz ofertowy - Zńącnlj.k Nr 2
3l Oświadczenie dot. Powstania obowiązku podatkowegoaZamańającego -Zńącmik
Nr3
4/ Wzór iimóił} - Zńącmik Nr 4

Rąionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2a1ń-2O2O
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Załącznik Nr l

Opis parametrów technicznych sprzętu

al KóMPUTERY PRZENóŚNE

Komputer przenośny {16 sztuk) spelniający minimalne parametry :

Procesor minimum: dwurdzeniowy dedykowany do pracy z zaoferowanym sprzętem umoźliwiający
osiągnięcie wyniku minimum 2920 punktów w teście Average CPU Mark dostępnym na stronie
internetowej cpubenchmark.net dla konfiguraqjijednoprocesorowej - stan na dzień20.02-2O17r.
/min. 8GB DDR3 /min. 240GB s§D /Wbudówany DVD-RW /1§,6"FHD/LAN 1 GbMiFi 802,11 b/§ln
/Bluetooth min, 4.0 /min. 3xUSB (w tym min 2xUSB 3,0) ruGłHDMl /Audio(Combo) tRJ-45 14-
komorowa bateria ńi/indows 10 Pro 64 bit (z moźliwością downgrade do Windows 7 Pra)t} 1Kolor
czarnyl, Uzyskanie odpowiedniej ilości pońów nie może być poprzez zastosowanie
przejŚciÓwek/adapterów, Windows 'l0 wymagany jest ze względu na już funkcjonujące w szkole
rozwiązania teńniczne.

Komputer przenośny {2 sztuki} spełniający minimalne parametry :

Procesor minimum: dwurdzeniowy dedykowany do pracy z zaoferowanym sprzętem umożliwiający
osiągnięcie wyniku minimum 3940 punktów w teście Average CPU Mark dostępnym na stronie
internetowejcpubenchmark.net dla konfiguracjijednoprocesorowej - Stan na dzień 2o.o2.2017r.
/min. 8GB DDR3 /min. 240GB SSD /wbudowany DVD-RW /15,6"FHD/LAN 1 GbMiFi 802.11 b/g/n
/Bluetooth min. 4.0 /min, 3xU§B (w tym min 2xUSB 3.0) ruGA/HDMl /Audio(Combo) /RJ-45 14-
komorowa bateria Mindows 10 Pro 64 bit (z możliwością downgrade do Windows 7 Pro)/ Kolor
czarnyl Uzyskanie odpowiedniej ilości pońów nie może być poprzez zastosowanie
przejŚciówek/adapterów. Windows 10 wymagany jest ze względu na juz funkcjonujące w szkole
roanviązania teńniczne.

§ystem operacyjny musi być zainstalowany przez producenta sprzętu:
oferowany system operacyjny musi być nowy, oryginalny i bezterminowy, w języku polskim, nigdy
wcześniejnie instalowany; (obsługa: Active Directory, NET Framework 4.5 - wymagana).

Towar musi pochodzićzpolskiego obszaru i polskiejdystrybucjize względu na gwarancję:
Ogólnopolska, telefoniczna linia techniczna producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania
gwaraneji ń§ §i5rżęt i ijrńóżliwiejąóe i5ó póóeniij ńljf{leriJ śól,yjńó§ó: źgłóśżeni€ awarii sprzętu,
zgłoszenie zapytania teónicznego.

Oferowany sprzęt musi byc objęty gwarancją producenta minimum na okres 24 m-cy
Czas reakeji serwisu max. 4 godziny
§przęt za§ępe.zy na czas naprawy powyżej 5 dni robocaych.

bl URZĄDZENIA DoDATKoWE

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono 4w1:
A4 / kopia 600dpi / skan min. 1200 dpi / druk min, 20 str/min l druk dwustronny / taca min. 150 arkuszy
/ skanowanie TWAINMIA / faks kompresja MH/MR/MMR/JBIG/JPEG / Prędkośó 6PU min 600 MHa/
Pamięć min. 128 MB / USB / WiFi / LAN / Toner w zestawie o wydajności min. 700 str / Wydajność
tonerów min, 3000 str / Gwarancja min. 2 lata

wizualizer:
Przetwornik CMOS min. 3 Mpx / USB / Wbudowana pamięó do zapisu min. 240 ząęctwbudowane
oŚwietlenie LED l Pilot l Możliwośó ustawienia dowolnego kąta kamery oraz lampy /min" 3 000 000 px
/ Full HD / min. 30 FPS / AutoFocus / obszar skanowania min" 400x300 mm / automatyczny balans
bieli /regulacja pzesłony / Wyjście i wejście VGA / Wyjście HDMI / Wyjście Composite / Wyjście Mini-

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskie§§ na lata 2g14-?020
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oprogramowanie w zestawie l Gwarancja min, 5 lat

Projektor:
Projekcja długoogniskowa/DLP/1024x768lmin 3300 ANS! /kontrast min, 13000:1 /Obiektyw o min.
parametrach F=2.56-2.8: t=21-23,1 mm /min. przekątna ekanu: 60" /Proporcje obrazu: 4:3 lllość
kolorów min. 1,07 mld/1O8OplNT§C/PALlSECAMl Wbudowane audio /min. 3 x 15-pin D-Sub 11 x
HDM| /1 x Composite /1 x Mini-DlN{ (§-Video) /1 x mini USB (Type B) /1 x RS-232 (COM) /1 x Audio
in /1 x Audio out /Pobór mocy max 27aW AA/ymiary max, bez podstawki: 283 x 89 x222 mm Mlaga
max 2kg / Gwarancja min. 2lata

§zafka/wózek na min. 20laptoptiw:
Wyińiery §ź6fki móx. 1250x920x500 (Wyś x §żói,x §łó6) i J6dńó€ćśnó piźóćhóYl/ywaRió 20 leptóŃw
z możliwością doładowania baterii / listwa 2 kolumny po 10 gniazdek / Dwoje draui zabezpieczone
zamkiem kluczowym / farby atest higieniczny PZH l Farba - klasyfikacja ogniowa wg EN 135a1 l
deklaracje zgodności zDyr. Parlamentu Europejskiego 2001/95 bezpiecznego użytkowania /ceńyfikat
jakości obsługi klienta lSO 9001 l dolne krawędzie zabezpieczone narożnikami gumowymi l korpus
posiadający otwory wentylacyjne / uchwyt do przenoszenia po obu stronach lGwaranĄa 24 miesiące

Regionalny Program Operaryjny Województwa Pomcrskiąo na latia 2014-202a
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ZaĘcznik nr 2

dnia .....,......... 2017 r.

naAila i adres wykonawcy
(pieczątka)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dottrczace |lWconawcv :

Nazwa:

Nip....,, Regon KRSA/Vpis

Siedziba:

Tel,,,... ....,Fax,.. .,.,.,.mail

Dane do korespondencji:

osoba kontaktowa.

Nawiązując do zapytania ofeńowego ogłrszonego w dniu 01 .03.2017r, na zakup i dostawę
spzętu komputerowego wraz z uządzeniami dodatkowymi dla Podstawowej Szkoł
Społecznej "NiedźwiedniK, oferujemy realizację pzedmiotu zamówienia za łączną cenę
brutto:...

Nazcua sprzętu część A:

Lp, Nazwa spżętu lto§c
{szt.}

r.r€na
jednostkowa

wafto§e netto
(cena jedn. x
ilośćl

War[osc vAl
o/o

warto§c Drffito

NB 16

NB 2

wańość brutto słownie

Razem

Rąionalny Pręram Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2Q14-2020
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Naara spn$l cz$ć B:

Lp. Nazwa sprzętu llość
(srt)

Cena
jednqęltg*,

wańość netto
{ęęne jędn, x
ilość}

Wańość VAT wańośó brutto

wańość brutto słownie

Razem

t.

2.

Termin realizaqi zamówięnia: ... ... .,. ..... dni.

Cena oferty zańerawszelkie koszty zńązme z wykonaniem całości przedmiofu zamówienia.

oświadćźafiiy, że źłĘómaliśffili śię z trćścią zapytania ófeftówógó ótaz wśzy-§tkieh jego
załątzńków i zobońązujerry się do stosowania i ścisłego przestrzegarria warunków w nim
określonych

OŚwiadczarry, składając ofertę w zapytaniu ofortow5rm na dostawę sprzętu komputerowego, że
zaoferowany §przęt spełnia palametry techniczne przedmiotu zamówienią określone przez
Zamawiającego.

Oświadczamy, ze udzielamy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienią na okres: nie krótszy
niż gwarantuje producent zaoferowanego sprzętu (minimatnie: 24 miesięcy).

ośw_jadcgarny, ie w prxypadku udaięlęnia nam aamówienia oferowany prueu na§ praedmiot
zarnówienia będziemy wykonywać zgodnie z wyrnaganiarni,

OŚwiadczarry, że a,wńarrty się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni, licząc od
określonego w zapytaniu upĘwu terminu do składania ofert.

W przypadku wybortl naszej ófery oświadezłny, że zobowiązujenry się do wykonania
zarnówienia zgodnie z obowiązującymi przęisarrri i warunkami określonymi w zapytarriu
ofertowym.

Pod pi s osoby/asó b u p raw n io n ych
do re preze ntow a n ia Wy ko n awcy

J.

4,

5.

6.

Rąionalny Program Operaryjny Województwa Pomorskiego na lata 2g14-202Q
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Załącznik nr 3

ośwnoczENlE
o obowiązku podatkoyrrym u zamawiającego, w trybie ań. 91 ust. 3a - Prawo

Zamówień Publicznych

§kładająę ofeńę w pqstępowąniu a udziętęnię zamówienia publicznego

Prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę sprzętu komputerowego dla
Podstawowej Szkoły Społecznej ,,Niedźwiednik', pzedkładamty informację, w trybie

ań. 9't ust, 3a ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. lJ. z 2O15 r., poz. 2164

z późn. zm.), o tym, że (zaznaczyć właściwy):

- Wybór naszej ofeńy będzie prowadził do powstania u zamawiającego

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisarni o podatku od towarów i usług, dla

częściA - .,... wskazanej w ofercie

- Wybór naszej

u zamawiającego obowiązku

towarów i usług , dla częściA -

Gdańsk, dnia

będzie prowadził do

zgodnie z przepisami o

wskazanej w ofercie

ofeńy nie

podatkowego

powstania

podatku od

Rąionalny Program Operaryjny Województwa Pomorskiego na latia 2gl4ą020
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Załącznik Nr 4

IJMOWA NA ZAKI]P I DO§TAWĘ §PRZĘTU KOMPUTEROWEC,O

...,..........,zawutaw dniu, w Gdńsku pomiędzy: Towarąystwem Szkolnym,,Leśna Góra-w Gdańsku, ul. Słowackiego 83, MP.,..,.,....., Regon ,........,.........zwanyrrr dalej
,,ZamawiającY", rePrezentowaną pruęz: Prezesa Towarzystwa Pana Igora Zdanowskiegó

ał.anym datej ,,Wykonawca" r§prozęntowan)nn przęz:
,., następującej treści:

1. Przedmiotem
ofertowym z dnia

§1
umowy jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego określonego w zapytańu

§2
l. WYkonawca zobowiązuje się do wykonania pra§ przy zachowaniu należytej staranności
wYmaganej od Podmiotów profesjonatnie zajmujących się świadczęniem zamawianych usług,
2- WYkonawca oŚwiadczą ze wykonanie zamówienia leĘ w granicach jego mozlińsci, jest
uPrawniony oraz posiadaniezbędne kwalifikacje do pehej realizacji zarrówienia 

-

§3
WYkonawca udziela na sprzęt i wyposażenie . ...,..... ... ... miesięczrrej gwarancji liczonej od momentu
dokoumia odbioru ptzez Zarnwiąi ącv.

§4
Wykonawca dostarcąy §przęt i wyposazenie najpómiej do dnia

§5
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufoości w zakresie wszelkich procedur stosowanych
PrzezZamawiającego, w fym do nierozpowszechniania materiałów pomocniczychptzekazanychprzez
Zarnawiającego w celu realizacji zlecenia.

§6
1. W dniu i w miejscu dostawy przedstawiciel Zamawiającego dokonĄ prry udziale przedstawiciela
wykonawcy, odbioru ilościowego sprzętu wreo z dokumentami licencyjnyni.
2. Odbiór ilościowy będzie polegał na sprawdzeniu ilościowym eleryrentów dostawy, sprawdzeniu
komPletnoŚci i stwierdzeniu braków uszkodzeń mechanicznych, a takze sprawdzeniu zgodności
dostawy z Tgrningn realizacji Umowy, c.c zostanie potwiełłlzone protokołan odbioru ilościowego
podpisanynr przez strony.
3, Wykonawca ponosi pdną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia spruętu powstałe w czasie
transportu do siedziby Zanańając€go oraz zobowiązuje się do naprawy lub wyrriany uszkodzonych
elementów na własny koszt.

Rąionalny Program operaryjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2o14ąO2Q
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§7
1. Zasprzeduż sprzętu komputerowego określonęgo w zapytmiu ofertowyn Wykonawcy
przysługuje łącane wynagrodzenie w wysokości:
część A

..,... złotych brutto
(słownie:,... .... ... ..... ,..,...)

część B
...... źoĘch bnrtto

(słownie:.,.. ,.,. ....,... ....,...)

2. Wynagrodzenie będzie płafue przelewe,m na konto Wykonawcy wskązane na fakturze.

§8
|, Zamańający ma prawo nńiczyć karę umowną w wysokości:

a. 0,5Yo wynagrodzenią o którym mowa w §7 ust 1,, z-a kłfudy dzień opóźńeńa
w dostarczeniu poprawnie &iałającego sprzętu komputerowego przez Wykonawę,

b. a,2 o/o całkowitego wynagrodzenią wskazanego w § 7 ust. 1 umo\łtry, za kńdy dńeh
opóznienia w usuwaniu wad zg}oszonych przez Zamańającego w okresie gwarancji lub
w olresie rękojmi,

§9
Integralną część umowy stanowi fonrrularz ofertowy przedstawiony w ofercie z dnia............

§10
Zleceniodawcazastza9a sobie moż;liwośó aniany umowy z powodu zrniany stawęk VAT.

WSzystkie ,-iany do niniejszej umowy muszą mięć charaliter pisemny w forrrie dokumenfu
podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 11
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzaą po jednym dlakuńej strony.
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