
 
 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne  

ul. Bolesławska 23 

32-310 Klucze 

Tel: (032) 67 30211, 326730210 

e-mail: zaz@chsd.pl 

 

          Klucze, 09.03.2020r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 W związku z planowanym zakupem sprzętu komputerowego i biurowego niezbędnego do prowadzenia 

zajęć w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy,” dofinansowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX 

Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i 

grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zaprasza do 

złożenia oferty. 

 

I. Przedmiotem zapytania jest:  

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i innych sprzętów niezbędnych do 

prowadzenia zajęć w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy.” 

2. Wymieniony w opisie sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z bieżącej produkcji, 

posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi być wolny od obciążeń prawami 

osób trzecich. 

3. Każdy z dostarczonych artykułów winien posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom 

europejskim i krajowym i być zgodny z Dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 grudnia 

2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenie wraz z 

przedmiotem zamówienia  w przypadku wyboru jego oferty dokumentów potwierdzających zgodność 

parametrów technicznych urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca udzieli na dostarczony ww. sprzęt gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Termin 

gwarancji liczy się od daty odbioru bez uwag.  

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 

powiadomienie o wycofaniu przed terminem składania ofert. 

9. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od 

Wykonawcy (forma pisemna lub elektroniczna lub faksem). 

10. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa. 

11. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie za pośrednictwem poczty 

e-mail. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania 

przyczyny. 

 

II. Szczegółowy opis  przedmiotu zapytania 

 

LP. WYKAZ 

SPRZĘTU 

LICZBA MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE 

 Komputery AIO 2 szt. Przekątna ekranu: 23.8” 

Proporcje obrazu: 16:9 

Rozdzielczość: 1920 x 1080 (FHD 1080) 

Powierzchnia matrycy: Matowa 



 
Rodzina procesora: Intel Core i5 

Generacja procesora: Ósma 

Taktowanie procesora: 1.6 GHz 

Taktowanie (Boost): 3.9 GHz 

Zainstalowana pamięć RAM: 8 GB 

Maks. wielkość pamięci: 32 GB 

Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 2 

Rodzaj pamięci: SODIMM DDR4 

Częstotliwość szyny pamięci: 2666 MHz 

Typ dysku: HDD 

Pojemność HDD: 1 TB 

Format szerokości: 2,5'' (SFF) 

Interfejs dysku: SATA III - 6 Gb/s 

Prędkość obrotowa: 5400 obr/min 

Model karty graficznej: Intel UHD Graphics 

Porty wideo: 2 x HDMI 

Interfejs sieciowy: 1 x 10/100/1000 Mbit/s 

Interfejs sieciowy: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 

Interfejs sieciowy: Bluetooth 

Czytnik kart pamięci: Tak 

Porty USB: 4 x USB 2.0 Type-A 

Porty USB: 2 x USB 3.1 Type-A 

Pozostałe porty we/wy: 1 x Audio (Combo) 

Pozostałe porty we/wy: 1 x RJ-45 

Kamera internetowa: Tak 

Obudowa: All-In-One 

System operacyjny: Windows 10 Pro 64-bit 

Akcesoria w zestawie: Klawiatura i mysz USB 

 

 Notebook 3 szt. Rodzina procesora: Intel Core i5 

Taktowanie procesora: 1 GHz 

Taktowanie (Boost): 3.4 GHz 

Generacja procesora: Ósma 

Przekątna ekranu: 15,6'' 

Rozdzielczość: 1920 x 1080 (FHD 1080) 

Powierzchnia matrycy: Matowa 

Technologia podświetlania: Diody LED 

Typ matrycy: TFT-TN 

Model karty graficznej: Intel UHD Graphics 

Zainstalowana pamięć RAM: 8 GB 

Maks. wielkość pamięci: 12 GB 

Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 1 

Rodzaj pamięci: SODIMM DDR4 

Rodzaj pamięci: On-board DDR4 

Częstotliwość szyny pamięci: 2133 MHz 

Pozostałe informacje o pamięci RAM: 4GB SODIMM + 4GB On-

board 

Typ dysku: SSD 

Pojemność SSD: 256 GB 

Format szerokości SSD: M.2 2242 

Interfejs dysku SSD: PCI-Express 

Napęd optyczny: DVD-RW Super Multi 

Komunikacja: LAN/10/100/1000 



 
Komunikacja: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 

Komunikacja: Bluetooth 

Modem WWAN (3G) / LTE (4G): Nie 

Dokowanie: Opcja ThinkPad USB 

Porty USB: 2 x USB 3.0 Type-A 

Porty wideo: 1 x HDMI 

Czytnik kart pamięci: Tak 

Pozostałe porty we/wy: 1 x Audio (Combo) 

Pozostałe porty we/wy: 1 x RJ-45 

Kamera internetowa: Tak 

Materiał obudowy: ABS 

Materiał obudowy: PC 

Pojemność baterii: 30 Wh 

Typ ogniwa: Li-ion 

Liczba komór: 2-komorowa 

Czas pracy na baterii/bateriach: 6 h 

System operacyjny: Windows 10 Pro 64-bit 

 Komputer AIO 5 szt. Przekątna ekranu: 21.5" 

Proporcje obrazu: 16:9 

Rozdzielczość: 1920 x 1080 (FHD 1080) 

Ekran dotykowy: Nie 

Typ matrycy: UWVA 

Powierzchnia matrycy: Matowa 

Rodzina procesora: Intel Core i3 

Generacja procesora: Ósma 

Taktowanie procesora: 2.2 GHz 

Taktowanie (Boost): 3.4 GHz 

Zainstalowana pamięć RAM: 8 GB 

Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 1 

Rodzaj pamięci: SODIMM DDR4 

Częstotliwość szyny pamięci: 2133 MHz 

Typ dysku: SSD 

Pojemność SSD: 256 GB 

Format szerokości SSD: M.2 

Interfejs dysku SSD: PCI-Express 

Model karty graficznej: Intel HD Graphics 

Porty wideo: 1 x HDMI 

Interfejs sieciowy: 1 x 10/100/1000 Mbit/s 

Interfejs sieciowy: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 

Karta dźwiękowa: 

Napęd optyczny: DVD-RW 

Czytnik kart pamięci: Tak 

Porty USB: 2 x USB 2.0 Type-A 

Porty USB: 2 x USB 3.0 Type-A 

Pozostałe porty we/wy: 1 x Audio (Combo) 

Pozostałe porty we/wy: 1 x RJ-45 

Obudowa: All-In-One 

System operacyjny: Windows 10 Pro 64-bit 

Akcesoria w zestawie: Klawiatura i mysz USB 

 

 Urządzenie 

wielofunkcyjne 

laserowe 

2 szt.  Obszar zastosowań: Biuro 

Funkcje urządzenia: Drukarka 

Funkcje urządzenia: Kopiarka 



 
Funkcje urządzenia: Skaner 

Funkcje urządzenia: Faks 

Rodzaj druku: Laserowy 

Druk w kolorze: Tak 

Parametry skanowania: Typ skanera: Płaski, ADF Formaty pliku: 

PDF; JPG; TIFF  

Rozdzielczość skanowania: Do 1200 x 1200 dpi 

Rozmiar skanowania (ADF): Maksymalny: 8,5 x 14 cali, 

Minimalny: 4 x 6 cali  

Szybkość skanowania: do 31 str./min / 49 ipm (czarno-biały), do 21 

str./min / 36 ipm (kolor)  

Zalecana miesięczna objętość skanowania: 750 do 4000 str. 

Skanowanie dupleksowe ADF 

Parametry kopiowania: Prędkość kopiowania: do 28 cpm 

Rozdzielczość kopiowania: do 600 x 600 dpi, do 999 kopii 

Parametry faksowania: Szybkość transmisji faksu: 3 sek. na str. 

Pamięć faksu: do 400 stron  

Rozdzielczość faksu: do 300 x 300 dpi  

Numery szybkiego wybierania faksu: do 120 numerów 

Rozdzielczość druku: 600 x 600 dpi 

Maks. prędkość druku w czerni: 28 str/min 

Maks. prędkość druku w kolorze: 28 str/min 

Druk Photo: Tak 

Druk dwustronny: Automatyczny 

Obciążenie miesięczne: 4000 arkuszy/miesiąc 

Język drukarki: HP PCL 5c 

Język drukarki: HP PCL 6 

Język drukarki: PDF 

Język drukarki: PostScript 3 

Język drukarki: PWG 

Język drukarki: URF 

Procesor drukarki: Szybkość: 1,2 GHz 

Zainstalowana pamięć: 512 MB 

Maksymalna pamięć: 512 MB 

Podajnik papieru: Wielofunkcyjny podajnik na 50 arkuszy, 

Podajnik na 250 arkuszy, Automatyczny podajnik dokumentów na 

50 arkuszy (ADF), Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy 

Odbiornik papieru: Pojemnik wyjściowy na 150 arkuszy 

Rodzaj nośnika: Papier 

Rodzaj nośnika: Papier banerowy 

Rodzaj nośnika: Papier broszurowy 

Rodzaj nośnika: Papier ekologiczny 

Rodzaj nośnika: Papier fotograficzny 

Rodzaj nośnika: Papier szorstki 

Rodzaj nośnika: Papier dziurkowany 

Rodzaj nośnika: Papier błyszczący 

Rodzaj nośnika: Papier kolorowy 

Rodzaj nośnika: Papier typu bond 

Rodzaj nośnika: Koperty 

Rodzaj nośnika: Etykiety 

Rodzaj nośnika: Karty 

 Drukarka igłowa 1 szt.  Drukowanie 

Format papieru Etykiety (jedna lub kilka warstw) Koperty, 



 
Papier ciągły (jedna lub kilka warstw) Rozwiń Maksymalna 

rozdzielczość wydruku 240 x 144 dpi 

Maks. prędkość druku mono 390 znaków/sek. (High Speed 

Draft)78 znaków/sek. (NLQ) 

Maksymalna gramatura papieru 90 g/m2 

Eksploatacja kompatybilna C13S015637C13S015647 

Interfejsy: 

Interfejsy RS-232USB 2.0 

Parametry fizyczne: 

Oprogramowanie: 

Dodatkowe oprogramowanie Status Monitor 

Zasilanie: 

Rodzaj zasilania Sieciowe 

Napięcie zasilania / zasilacza 230 V 

Rodzaj wtyczki sieciowej Typ E 

Dodatkowe informacje: 

Kalkowanie: 4 + oryginał 

Liczba igieł: 9 

Liczba kolumn: 80 

 

 Drukarka 

atramentowa 

2 szt. Rodzaj druku: Atramentowy 

Format: A4 

Druk w kolorze: Tak 

Parametry skanowania: 

Parametry kopiowania: 

Parametry faksowania: 

Rozdzielczość druku: 4800 x 1200 dpi 

Maks. prędkość druku w czerni: 7.7 str/min 

Maks. prędkość druku w kolorze: 4 str/min 

Druk Photo: Tak 

Rodzaj nośnika: Papier 

Rodzaj nośnika: Papier fotograficzny 

Gramatura papieru (min.): 64 g/m2 

Gramatura papieru (maks.): 275 g/m2 

Wydajność mat. eksploatacyjnych: Drukowanie kolorowych 

dokumentów A4 Czarny: 180 stron Czarny XL: 400 stron Kolorowy: 

180 stron Kolorowy XL: 300 stron 

Obsługiwane systemy operacyjne: Mac OS 

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7 

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8.1 

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10 

Ekran: XGA, 1024 × 768 pikseli 

Ethernet: Nie 

Komunikacja bezprzewodowa: Nie 

Złącza: 1 x USB (Type B) 

Kolor: Czarny 

 

7. Niszczarka 6 szt. Maks. liczba jednorazowo niszczonych kartek (A4/80g): 10 

Rodzaj cięcia: krzyżowe 

Rozmiar cięcia w mm: 4 x 28 

Poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P - 4 

Szerokość szczeliny wejściowej: 220 mm 

Cykl pracy: 6 min 



 
Pojemność kosza: 23 l 

Możliwość niszczenia: papier 

Możliwość niszczenia: zszywki 

Możliwość niszczenia: spinacze biurowe 

 

8. Oprogramowanie 10 szt. Microsoft Office 2019 PL 

 

 

II. Inne wymagania: 

- gwarancja  minimum 36 miesięcy 

- termin realizacji dostawy sprzętu: do 9 dni kalendarzowych od wyboru oferty. 

 

III. Dodatkowe informacje: 

Kryterium oceny: 

Cena całkowita brutto wskazana w formularzu ofertowym – 80%, zgodnie z poniższym wzorem: 

 

                    Najniższa oferowana cena łączna brutto 

 C= -------------------------------------------------------------- x 80 pkt 

                                 Cena łączna brutto badanej oferty 

Okres udzielonej gwarancji na sprzęty– 20% 

Kryterium „okres udzielonej gwarancji” będzie oceniane na podstawie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji 

zgodnie z poniższym opisem: 

 

W przypadku deklaracji udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu 

zamówienia - Wykonawca otrzyma: 10 pkt. 

 

 W przypadku deklaracji udzielenia gwarancji na okres 48 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu 

zamówienia - Wykonawca otrzyma: 20 pkt. 

 

Kryterium „gwarancja” – rozpatrywane będzie na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartej  

w Formularzu Oferty, gdzie Wykonawca powinien wskazać okres łącznej gwarancji, wyrażony  

w postaci całkowitej liczby miesięcy. Zamawiający ustala wymagany okres gwarancji na okres min. 36 miesięcy 

licząc od daty przekazania i odbioru przedmiotu zamówienia.  

 

UWAGA!!! 

Wymagane jest podanie w Formularzu Oferty okresu gwarancji wyrażonego w całkowitej liczbie miesięcy. 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje inny niż wskazany powyżej okresu gwarancji, wówczas  

w celu przyznania punktacji okresu gwarancji zostanie zaokrąglony w dół do wskazanego okresu. Oferent 

zobowiązany jest wskazać jeden okres gwarancji na wszystkie sprzęty. 

 

Uwzględniając wartość tych kryteriów 100 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla 

danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 100 pkt. 

 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu 

na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli 

oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do 

negocjacji. Wykonawcy składając oferty dodatkowe lub przystępując do negocjacji, nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach 

 

 

 

 

 



 
III. Termin składania ofert. 

1. Oferty prosimy przekazać do dnia 17.03.2020r. do godz. 12.00 

-  siedziba: Placówka Dom Nadziei  42-450 Łazy, Brzozowa 19 

-  e-mail: zaz@chsd.pl 

2. Ofertę prosimy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i 

biurowego”. 

3. Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego wpływu oferty do siedziby 

Zamawiającego. Istnieje możliwość dostarczenia osobistego lub za pośrednictwem poczty/kuriera lub pocztą 

elektroniczną na adres zaz@chsd.pl opatrzoną podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

 

 

Ewentualne zapytania prosimy kierować pisemnie na e-mail: zaz@chsd.pl 

Osoba do kontaktu- Beata Szczygieł/Agnieszka Winczewska tel. 32 6730211, 32 6730210 
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.........................................  

Nazwa Wykonawcy: 

.............................................. 

Adres: 

Tel.............................................. 

Faks....................................... 

 e-mail:................................................. 

 

 

FORMULARZ KALKULACJI 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego zakupu i dostawy sprzętu komputerowego  

i biurowego w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy”, oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem: 

 

Wykaz sprzętu Koszt jednostkowy Całkowity koszt zakupu 

sprzętu: 

Koszt netto Koszt brutto Koszt netto Koszt brutto 

Komputer AIO – 2 szt.     

Notebook – 3 szt.   

Komputer AIO – 5 szt.   

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe -2 

szt. 

  

Drukarka igłowa – 1 szt.   

Drukarka atramentowa- 2 szt.   

Niszczarka – 6 szt.   

Oprogramowanie- 10 szt.   

Dane techniczne zgodnie z wymogami minimalnymi określonymi w zapytaniu o oszacowanie wartości 

zamówienia 

 

1. Zamówienie obejmuje dostawę (na własny koszt Wykonawcy) wraz z transportem, rozładunkiem, 

wniesieniem. 

2. Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie podlega zmianie w okresie 

obowiązywania umowy  

3.Udzielamy ………………………miesięcznej gwarancji na sprzęt komputerowy i biurowy. 

4.Termin realizacji zamówienia nastąpi w terminie do 9 dni kalendarzowych od wyboru oferty. 

5.Oświadczamy, że oferowany termin płatności wynosi 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

6.Oświadczam/-y, że zapoznaliśmy się z  warunkami udzielenia zamówienia  określonymi  

w Zaproszeniu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania 

oferty. 

7.Oświadczam/-y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zaproszeniu. 

8.Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie zamierzamy wykonać sami i nie będziemy go powierzać innej 

osobie lub jednostce (jeżeli nie, należy wskazać część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcy). 

9. Oświadczam/-y, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są  

w następujących dokumentach: 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 



 
10. Oświadczam, że wybór mojej oferty (zaznaczyć a) lub b)): 

a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tzw. odwrotne obciążenie, 

polegające na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę) na podstawie 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), 

b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tzw. odwrotne obciążenie, 

polegające na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę) na podstawie 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.). 

 

(w przypadku wyboru wariantu b) należy do oferty załączyć wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru, usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania  u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku). 

11. Oświadczam/-y, że posiadam/-y odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/-my potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

12. Oświadczam/-my, że znajduję/-emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.   

13. Oświadczam/-y, że nie posiadam/-y zaległości wobec ZUS, US, PFRON. 

14. Oświadczam/-my, że nie jestem/-eśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (dotyczy osób fizycznych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie w 

celach realizacji postępowania. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że zgoda może 

być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.   

Przyjmuje do wiadomości, że: 

a) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania o 

zamówienie w Projekcie, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w Projekcie zgodnie z 

wymaganiami Wytycznych, kontroli Projektu, a w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty 

zawarcia umowy; 

b) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom kontrolującym realizację Projektu jak 

również wykonawcom biorącym udział w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

c) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  

z brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie  i będzie skutkować 

odrzuceniem oferty; 

d) mam prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. 

 

……………………………………….........  …….………I.…..……………........................ 

     

Miejscowość, data                                  Podpis osoby upoważnionej 


