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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Nr OKE/Reg/12/2016 
 
 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) 

 

1. Przedmiot zamówienia / nazwa 

W związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro, Dyrektor Okręgowej komisja Egzaminacyjnej w Gdańsku 
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: 
dostawę: laptopów, monitorów, komputerów osobistych, dysków zewnętrznych, myszy, klawiatur, 
rzutnika multimedialnego, telefonów Panasonic na potrzeby Okr ęgowej Komisji Egzaminacyjnej w 
Gdańsku zgodnie z opisem zawartym w p.2.  
 
Podstawa – niniejsze postępowanie w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niŜszej od kwoty określonej w art. 4 pkt. 

8 ustawy Prawo zamówień publicznych jest prowadzone zgodnie z wytycznymi Prawa Zamówień Publicznych oraz 

wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego – zarządzeniem Kierownika Zamawiającego.  

Niniejsze zapytanie ofertowe jest skierowane do zainteresowanych zamówieniem wykonawców lub opublikowane na stronie 

internetowej Zamawiającego (www.oke.gda.pl), stanowiąc jednocześnie zaproszenie do składania ofert przez wszystkich 

potencjalnych Wykonawców zainteresowanych niniejszym zapytaniem.  

 

 Przedmiotem zamówienia jest: 
1. Dostawa laptopów – 2 szt. 
2. Dostawa monitorów 24 cal – 3 szt. 
3. Dostawa komputerów osobistych – 3 szt. 
4. Dostawa dysków zewnętrznych o pojemności 1TB  - 2 szt. 
5. Dostawa  myszy przewodowych – 20 szt. 
6. Dostawa klawiatur  – 5 szt. 
7. Dostawa rzutnika multimedialnego – 1 szt. 
8. Dostawa telefonów Panasonic KX-PRW 110 –PDW – 5 szt. 
 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia.  

 
1). Opis laptopa (2 szt.) 

 
PPaarr aammeettrr   WWyymmaaggaannee  mmiinniimmaallnnee  ppaarr aammeett rr yy  tteecchhnniicczznnee  

Typ urządzenia laptop 
Rozdzielczość  1920 x 1080 

Dysk HDD 1 TB 

Przekątna ekranu [cal] 17.3 

Napędy DVD-Super Multi DL 

Powłoka matrycy  Matowa 

Pamięć RAM (zainstalowana) 4 GB 

Modem 3G/4G nie 

Zastosowanie Uniwersalny 

Rodzina procesora Intel Core i5 

Chipset karty graficznej NVIDIA GeForce 840M Intel HD 5500 



 

 

 
2).  Opis monitora  (3 szt.) 

 
PPaarr aammeettrr   WWyymmaaggaannee  mmiinniimmaallnnee  ppaarr aammeett rr yy  tteecchhnniicczznnee  

Typ urządzenia monitor 
Przekątna ekranu [cal] 24 

Proporcje wymiarów matrycy 16:9 

Rozdzielczość 1920 x 1080 

Podstawowe złącza Cyfrowe (DVI-D)Cyfrowe 
(HDMI)  Analogowe (D-Sub) 

Wbudowane głośniki  Tak 

Typ matrycy TN 

 
3). Opis komputera osobistego (3 szt.) 

 
PPaarr aammeettrr   WWyymmaaggaannee  mmiinniimmaallnnee  ppaarr aammeett rr yy  tteecchhnniicczznnee  

Typ urządzenia Komputer osobisty 
Pamięć: 

Typ pamięci DDR3 

Częstotliwość pracy [MHz] 1600 

Napięcie [V] 1.5 

Opóźnienie  9 CL 

Pojemność [GB] 8 

Liczba modułów 2 

Zasilacz: 

Układ PFC Aktywny 

Moc [W] 630 

Modularne okablowanie tak 

Zabezpieczenia OVP SCPOPP/OLP 

Certyfikat sprawności 80 Plus Bronze 

Procesor: 

Ilość rdzeni 4 

Linia Core i5 

Odblokowany mnoŜnik nie 

TDP [W] 84 

Typ gniazda  Socket 1150 

Częstotliwość taktowania 3,50 GHz 

Dysk SSD: 

Szybkość zapisu [MB/s] 450 

Szybkość odczytu [MB/s] 450 

Format dysku [cale] 2.5 

Pojemność dysku 120 GB 

Interfejs SATA III (6 Gb/s) 

Dysk HDD: 

Pamięć podręczna 16 MB 

Prędkość obrotowa [obr./min.] 7200 

Pojemność dysku:  500 GB 

Interfejs SATA III (6 Gb/s) 

Obudowa: 

Złącza SłuchawkoweMikrofonowe 



 

 

Złącza USB 1x USB 3.0 2x USB 2.0 

Kompatybilność ATX Micro ATX (uATX) 

Zasilacz nie 

Typ obudowy Midi Tower 

Płyta główna: 

Standard płyty ATX 

Panel tylny 2x USB 2.0 4x USB 3.0 1x RJ-45 1x 
HDMI 1x PS/2 (klawiatura/mysz) 

Gniazdo procesora Socket 1150 

Chipset Intel Z97 

Karta graficzna: 

Łączenie kart Nie 

Szyna danych [bit] 128 

Ilość pamięci RAM 2 GB 

Typ złącza PCI-Express x16 

Rodzaj chipsetu GeForce GT 730 

  
 
Parametry ww. sprzętu są określone jako minimalne. Preferowane będą laptopy i komputery o wyŜszych 
parametrach niŜ określone w opisie. 
 
4) Dyski zewnętrzne o pojemności 1TB  - 2 szt 
5) Myszy przewodowe – 20 szt. 
6) Klawiatury – 5 szt. 
7) Rzutnik multimedialny przenośny z torbą  na ramię do wykorzystania na szkolenia i konferencje – 1 szt. 
 
PPaarr aammeettrr   WWyymmaaggaannee  mmiinniimmaallnnee  ppaarr aammeett rr yy  tteecchhnniicczznnee  
Rozdzielczość podstawowa Full HD (1920/1080) 
Jasność 3.000 lumenów 
Format obrazu 16/9 
Waga do 3 kg 
 
 
8) Telefony Panasonic KX-PRW 110 –PDW – 5 szt. 
 

3.  Warunki wykonywania zamówienia: 

− Wykonawca realizujący dostawę  dostarczy urządzenia do siedziby Zamawiającego tj. na III piętro w 
budynku bez windy przy ul. Na Stoku 49 w Gdańsku; 

− Wykonawca udzieli gwarancji na urządzenia gwarancji na co najmniej 24 miesiące (dłuŜszy okres 
gwarancji będzie premiowany przy wyborze wykonawcy); 

− W przepadku awarii dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji czas usunięcia awarii od momentu 
zgłoszenia do 48 godzin w dni robocze; 

− Do dostaw z p. 1,2,3,7 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dostarczenia karty gwarancyjnej 
i instrukcji obsługi w formie papierowej w języku polskim. 

 
     4. Termin wykonania dostawy 

         do 23.12.2016 roku  

 

5. Wymagania formalne wobec wykonawców 

Wymaganym jest, aby Wykonawca wykazał, Ŝe: 

1. Dysponuje potencjałem technicznym i osobowym umoŜliwiającym wykonanie zamówienia.  



 

 

2. Wykonał w ostatnim roku kalendarzowym trzy dostawy w podobnym zakresie wraz z podaniem ich 

wartości i odbiorców. 

CięŜar wykazania spełnienia ww. wymogów leŜy po stronie Wykonawców. 

 

6. Wytyczne dla wykonawców dot. przygotowania treści oferty  

 

Oferta powinna zawierać poniŜsze informacje: cenę za wykonanie zamówienia (wypełniony Formularz ofertowy 

i formularz cenowy - załącznik nr 1 i 2) oraz następujące dokumenty: 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.  

2. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobowym umoŜliwiającym wykonania 

zamówienia.  

3. Wykaz wykonanych w ostatnim roku kalendarzowym dostaw o zakresie takim samym lub podobnym 

do przedmiotu zamówienia ( co najmniej 3 dostawy) – załącznik nr 3 . 

 

7. Zasady współpracy, które będą zawarte umowie  

Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy pisemnej, opisującej wymogi zawarte w niniejszym 

zapytaniu ofertowym. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia bezpośrednio przez osobę/y 

wymienioną/e w ofercie. Zmiany w tym zakresie wymagają pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

8. Proces i kryteria wyboru Wykonawcy 

Oferty będą najpierw poddane ocenie formalnej – ze względu na: kompletność oferty oraz potwierdzenie 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym oraz zdolnością finansową do wykonania 

zamówienia. W tym zakresie Zamawiający rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia podanych informacji.  

Zamawiający dokona następnie porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium wyboru 

najkorzystniejszej oferty spełniającej wyŜej opisane warunki formalne będzie cena. Zamawiający dokonując 

wyboru będzie równieŜ brał pod uwagę proponowany okres gwarancji sprzętu.  

Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 

wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny wymagany podatek od towarów 

i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza. 

 

9. Termin i miejsce złoŜenia oferty na realizację ww. zamówienia 

 

Oferta powinna odpowiadać w pełni na zapytanie ofertowe, powinna określać Wykonawcę oraz wskazywać 

osobę do kontaktu – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.  

 



 

 

Oferty prosimy przesyłać do  13 grudnia 2016 r. godz. 10:00 na adres Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

w Gdańsku   80-874 Gdańsk ul. Na Stoku 49. 

 

10. Termin związania z ofertą 

Termin związania z ofertą - 20 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego na 

składanie ofert.  

Oferta wybranego wykonawcy, która była przesłana faksem lub w formie elektronicznej, musi zostać załączona 

do umowy w oryginale. 

 

11. Dane Zamawiającego do nadesłania ofert: 

Okr ęgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku   80-874 Gdańsk ul. Na Stoku 49 

 

Faks 58 320-55-91   email: komisja@oke.gda.pl 

Dodatkowych informacji na temat zapytania ofertowego udziela: Zofia Kuraś tel.58 320-55-85 

zkuras@oke.gda.pl 

 
Załączniki : 
zał. nr 1 – formularz ofertowy  
zał. nr 2 – formularz cenowy  
zał.nr 3 - wykaz zrealizowanych usług zbliŜonych do niniejszego zamówienia w okresie ostatniego roku  
 
 

Gdańsk, 08.12.2016 r. 
Irena Kulesz 

z up. Dyrektora 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku 

Irena Łaguna 
 


