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Gorlice, 9.10.2017 
Zapytanie ofertowe 

 
W związku z realizacją projektu „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół 
prowadzonych przez Powiat Gorlicki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, 
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących 
kształcenie ogólne, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę sprzętu 
komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu do szkoły w Powiecie Gorlickim 
biorącej udział w projekcie. 
 
1. Zamawiający: 

Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlice, 38-300 Gorlice, ul. Wyszyńskiego 18, 
NIP 738-10-10-570, REGON 000180002.  

2. Przedmiot  zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest sprzęt komputerowy, oprogramowanie i inny sprzęt, zgodnie 
z przedstawionym poniżej zakresem. 

3. Szczegółowy opis zamówienia: 
Zakup i dostawa następujących urządzeń: 

Lp. Nazwa Ilość Minimalne wymagania techniczne 

1 Laptop 21 
Procesor: 

i5-6300HQ (2,3GHz, 3,2GHz Turbo 6MB Cache) 4 
rdzenie 

Pamięć: 8GB DDR4 2133MHz 

Matryca: IPS 17,3” Full HD 1920x1080 

Dysk:  SATA 1TB 5400rpm, 

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX950M 4GB 

Karta dźwiękowa: 
High Definition Audio, 2 wbudowane głośniki, 
wbudowany mikrofon 

Komunikacja: 
WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth, Ethernet 10/100/1000 
Mb/s 

Urządzenie 
wskazujące: 

klawiatura z wydzieloną klawiaturą numeryczną, 
TouchPad 

Porty pozostałe: 
1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RJ45, 1 x HDMI, 1 x 
Kensington Lock, 1 x Wejście mikrofonu, 1 x Wyjście 
słuchawkowe 

Typ akumulatora: bateria 3 komorowa 

Oprogramowanie: 
System operacyjny Windows 10 Home PL (64-bit),  
MS Office 2016 Standard PL 

Dodatkowe 
wyposażenie: 

mysz bezprzewodowa Bluetooth, wbudowana 
kamera video 1Mpix 

2 Projektor 
multimedialny 

6 Rozdzielczość ekranu: 1280x800 pikseli 16:10 (WXGA) 

Kontrast: 15000:1 

Jasność: 3200 lumen 

Technologia: 3LCD 

Żywotność lampy: 5000h 

Moc lampy:  200 W 

Dźwięk: Wbudowane głośniki 
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Pobór mocy: praca: 277 W, spoczynek: 0,26 W 

Złącza zewnętrzne: 
1 x audio in (L/R), 1 x D-sub 15-pin wejście, 
1 x Composite, 1 x USB (A), 1 x S-Video,  
1 x USB (B), 1 x HDMI  

3 Urządzenie 
wielofunkcyjne 

1 Funkcje użytkowe: skaner, drukarka, kopiarka 

Wyświetlacz LCD: kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12 cm 

Technologia druku: atramentowa 

Format: A3+ 

Rozdzielczość druku w 
kolorze: 

4800x1200 dpi 

Rozdzielczość druku 
mono: 

4800x1200 dpi 

Szybkość drukowania 
mono: 

24 stron A4/min 

Szybkość drukowania 
w kolorze: 

24 stron A4/min 

Automatyczny druk 
dwustronny: 

tak 

Optyczna rozdzielczość 
skanowania: 

1200x2400 dpi 

Skanowanie 
dwustronne: 

tak 

Szybkość skanowania: 22 obr./minutę 

Rozdzielczość 
kopiowania: 

600x1200 dpi 

Szybkość kopiowania 
w kolorze: 

20 kopii/min 

Automatyczne 
kopiowanie 

dwustronne: 
tak 

Gramatura papieru 
standardowego: 

250 g/m² 

Automatyczny 
podajnik dokumentów 

(ADF): 
tak 

Komunikacja: 
USB (2.0 Hi-Speed) 
Ethernet (10/100/1000 baseT) 
Wireless (IEEE 802.11b/g/n) 

Pojemność podajnika 
głównego: 

250 arkuszy 

Pojemność podajnika 
dodatkowego: 

1500 arkuszy 

Pojemność odbiornika 
papieru: 

250 arkuszy 

Materiały 
eksploatacyjne 

dodatkowe 2 zestawy oryginalnych tuszy (komplet 
CMYK) 

5 Dedykowane 
urządzenie 

1 
Funkcje użytkowe: 

ładowanie i zarządzanie mobilnym sprzętem 
komputerowym z pkt. 1 
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wielofunkcyjne  Typ urządzenie: metalowa szafka mobilna na 20 laptopów 

Dodatkowe 
wyposażenie: 

listwy elektryczne z możliwością doładowania 
baterii, 
drzwi zabezpieczone zamkiem 

6 Zestaw LEGO 
Mindstroms 

5 Producent: LEGO 

Model: LEGO Mindstroms EV3 

Numer katalogowy: 45544 

7 Oprogramowanie 15 Oprogramowanie  MS Office 2016 Professional PL 

 
Wszystkie przedmioty zamówienia muszą spełniać warunki określone w „Wykazie pomocy 
dydaktycznych rekomendowanych przez MEN”, czyli: 

a) posiadać deklarację CE – deklaracja Conformité Européenne; 
b) posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; 
c) w przypadku komputerów przenośnych – spełniają wymogi normy Energy Star 5.0; 
d) są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich; 
e) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku 

polskim; 
f) posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata, a w przypadku 

tablic interaktywnych i monitorów – nie krótszy niż 5 lat. 
 

4. Termin realizacji zamówienia: 
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 14 dni od wyboru oferty. 
 

5. Miejsce dostawy  
1) Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlice, 38-300 Gorlice, ul. Wyszyńskiego 
18, tel. 18 3536040, 
 

6. Dodatkowe wymagania zawarte w cenie: 
1) zainstalowane pełne oprogramowanie wraz z próbnym uruchomieniem, 
2) pełna dokumentacja sprzętu, 
3) przedmiot zamówienia musi być dostarczony  w formie skompletowanej i skonfigurowanej 
oraz musi zostać wdrożony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (miejsce dostawy 
określone w pkt. 5 oferty), 
4) dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy i nie używany w jakikolwiek sposób, 
5) dostawa sprzętu będącego przedmiotem oferty zrealizowana zostanie na koszt 
Wykonawcy. 
 

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze propozycji cenowej: 
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Zamawiający wybierze 
propozycję cenową odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego warunkom. 
Kryteria wyboru oferty:  
Cena - 60% 
Okres gwarancji - 10%  
Czas reakcji serwisu w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania - 30% 
Za udzielenie okresu gwarancji 24 miesiące Wykonawca otrzyma 10 punktów w tym kryterium. 
Za krótszy  okres gwarancji wykonawca otrzyma  0 punktów w rankingu oceny ofert.  
Reakcja serwisu wykonawcy do 3 godz. od zgłoszenia awarii - 30 punktów, do 6 godzin - 20 
punktów, do 24 godzin - 10 punktów, powyżej 24 godzin - 0 punktów w rankingu oceny ofert. 
Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.  
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Od decyzji Zamawiającego o wyborze oferty nie przysługują środki odwoławcze. 
 

8. Inne istotne warunki zamówienia: brak 
 

9. Sposób przygotowania oferty: 
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” .  
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę 
upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie 
należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego wraz 
z oprogramowaniem i innego sprzętu”. 

 

10. Miejsce i termin złożenia oferty. 
Ofertę złożyć można osobiście w Zespole Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlice,  
38-300 Gorlice, ul. Wyszyńskiego 18, pocztą elektroniczną na adres: zs_1@o2.pl lub faksem nr: 
18 3536040 
Ofertę należy złożyć do dnia: 16.10.2017r do godziny1500. 
Ewentualne pytania prosimy kierować pod numerem telefonu: 18 3536040. 

 

11. Załączniki: 
- Oferta - zał. nr 1 
- Specyfikacja cenowa - zał. nr 2 
- Oświadczenie - zał. nr 3 
- Projekt umowy - zał. nr 4 
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