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Przywidz, dnia 31.07.2013 

 

Gmina Przywidz, 

ul. Gdańska 7, 

83-047 Przywidz 

             

   

 

Zapytanie ofertowe nr 3/08/2013 

(zakup, laptopa, rzutnika i dwóch magnetofonów) 

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Przywidz, ul. Gdańska 7,83-047 Przywidz, NIP 5911292435, REGON 191674990 
   

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie sprzętu komputerowego- laptopa wraz 

z oprogramowaniem, rzutnika multimedialnego wraz z ekranem, dwóch magnetofonów z 

odtwarzaczem CD do siedziby zamawiającego, w ramach projektu „Kompetentny Przywidz” 

Priorytet XI Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie: 9.6 „Upowszechnienie 

uczenia się dorosłych” Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie 

ICT i znajomości języków obcych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia lub sprzęt o parametrach porównywalnych 

 

1.1 Laptop wraz z oprogramowaniem- szt. 1 

-Procesor: dwurdzeniowy 64 bitowy procesor min. 3GHz 

-Pamięć RAM: 4GB DDR3 1333MHz 

-Dysk twardy: min. 500 GB SATA 5400 obr/min 

-Karta graficzna: zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie      

                 pamięci systemowej do 512MB ze wsparciem dla DirectX 10, API i OpenGL 2.0 

-Karta dźwiękowa: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 

Karta sieciowa- Wbudowana: 10/100/1000Mbit/s, Ethernet RJ 45, PXE/RPL, ASF, WoL, Karta   

                  sieciowa bezprzewodowa: 802.11b/g/n 

Porty: Wbudowane: 1 x VGA; 1 x HDMI, min. 4 x USB 

Mysz- Mysz optyczna USB z rolką (scroll) – trwale oznaczona logo producenta 

Napęd optyczny- Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt 

System operacyjny- Min. Microsoft Windows 7 Home PL 64-bit, zainstalowany system operacyjny 

niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik 

z oprogramowaniem 



                                                                             
 
 
Projekt „ Kompetentny Przywidz” Priorytet XI Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie: 
9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych” Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych 
w zakresie ICT i znajomości języków obcych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 

_________________________________________________________________ 

 

 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 

2 

Matryca- Matryca(przekątna): 15,6 cala, Matryca (rozdzielczość):WXGA 1366 x 768 (16:9), 

Matryca (powłoka): matowa, Matryca (opis):LED HD 

Certyfikaty i standardy dla jednostki centralnej: Oferowane modele komputerów muszą posiadać 

certyfikat        

                  -Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów 

z systemem   

                  operacyjnym Vista i Windows 7 (do oferty należy załączyć wydruk ze strony 

Microsoft) 

                   -Deklaracja CE (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie 

wymogu) 

                          -Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD  

  -Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu 

http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej 

Gwarancja-2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 

                  Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 

                  Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. 

Oprogramowanie- Oprogramowanie biurowe umożliwiające połączenie z bazą danych za 

pośrednictwem ODBC i wykorzystanie przez programy danych bezpośrednio z serwera SQL, 

funkcje- arkusz kalkulacyjny, program do obsługi poczty, program do tworzenia prezentacji, 

program do tworzenia publikacji, edytor tekstu, program obsługi baz danych współpracujący 

z bazami SQL 

 

1.2 Rzutnik multimedialny wraz z ekranem – szt. 1 

 

Gwarancja 3-letnia na projektor. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 

 

Siła światła- Min. 3200 Ansi Lumenów 

Rozdzielczość natywna: Min. XGA (1024x768) 

Kontrast: Min. 500:1 

Technologia: 3LCD 

Wielkość obrazu: 0,76 - 7,62 m 

Odległość od ekranu: 1,5 - 1,8 m 

Zoom/Focus: ręczny 1.2 

Korekcja efektu Keystona: +/-30 stopni 

Gniazda wejściowe: Min. 1 x 15pin Mini-Dsub, 1 x Component D-sub, 

Gniazda wyjściowe: 1 x 15-pin D-sub, 

Poziom hałasu: od 15 dB  do 38 dB 

Żywotność lampy: 3000h/5000/7000h 

Waga: 2 - 3,6 kg 

Gwarancja na projektor: Min. 2 lata na projektor i 3 lata na lampę 

 

 

1.3 Magnetofon przenośny z CD– szt. 2 

 

http://www.epeat.net/
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Liczba wbudowanych głośników: 2 

Cechy głośników: 2-drożne 

Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD 

Sposób ładowania nośnika: od góry 

Możliwości połączeń USB: Host USB 

Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie 

następnej/poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane 

Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, 

odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, odtwarzanie zaprogramowane, odtwarzanie 

wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, zatrzymywanie.  

Wyjście audio/wideo: Gniazdo słuchawek (3,5 mm).  

Regulator głośności: obrotowy lub cyfrowy,  

Zasilanie: bateryjne/sieciowe,  

Waga urządzenia max. 3,5 kg.  

W komplecie: pilot zdalnego sterowania, przewód zasilający oraz instrukcja obsługi w j. 

polskim.  

Gwarancja: minimum 1 rok. 

 

 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3.  Zamawiający dopuszcza również składanie ofert równoważnych. 

      4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia  

           podwykonawcom. 

 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 19.08.2013 r. 

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

 Oferta powinna być: 

 - opatrzona pieczątką firmową, 

 - posiadać datę sporządzenia,  

 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

 - podpisana czytelnie przez wykonawcę.  

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

sekretariat@przywidz.pl  faksem na nr: 58 6825 225,  poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na  adres: Urząd Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz dnia 12.08.2013r. 

wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą 

złożenia oferty.  
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2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 13.08.2013r.  a wyniki  i wybór najkorzystniejszej 

oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 

internetowej pod adresem www.przywidz.pl 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.przywidz.pl  

VI. OCENA OFERT 

 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 1 - Cena 100% 

  

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 

strony internetowej znajdującej się pod adresem www.przywidz.pl  

 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 

 Wzór formularza ofertowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.przywidz.pl/
http://www.przywidz.pl/
http://www.przywidz.pl/
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……………………………………………. 

Nazwa i adres 

firmy (oferenta) 

 

F O R M U L  A R Z        O F E R T Y 

Nr 3/08/2013 

Nawiązując do zapytania ofertowego, dotyczącego dostawy: 

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

………………. 

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

składamy ofertę na następujących warunkach :  

a) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi : ........................................................... zł  

(słownie : …………………………………………….…………………….) w tym ….. 

podatku VAT,  

który wynosi cena netto wynosi ………….. zł (słownie : 

…………………………………………..  

…………………………………………………….) 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania 

zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w sposób i na 

warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.  

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym 

5. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz 

złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. 
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6. Oświadczamy, iż sprzęt będący przedmiotem oferty jest zgodny z opisem przedmiotu 

zamowienia oraz posiada wymagane certyfikaty, deklaracje oraz oświadczenia, które 

zobowiązujemy się dostarczyć wraz z dostawą        w przypadku wyboru naszej oferty. 

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

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

                                                                    Miejscowość, data            Podpisy osób uprawnionych do  

                                                                                                                składania oświadczeń woli  

                                                                                                                     w imieniu wykonawcy 

 

 

 


