
Przyłęk, dnia 20.10.2014 r. 

GBO.042.02.2014 

         

ZAPYTANIE OFERTOWE 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Przyłęk 

Przyłęk 30 

26-704 Przyłęk 

Tel. 48 677 30 16 

Fax. 48 677 30 01 

e-mail: przylek@przylek.pl 

NIP: 8111757928 

REGON: 670223920 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Dostawa nowego sprzętu komputerowego wraz z wykonaniem sieci komputerowej dla 6 stanowisk 

z węzłem do świetlicy w miejscowości Załazy realizowana w ramach operacji pt. „Remont i 

utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach”, współfinansowanej ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych 

projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 finansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 

1. Dostawa nowego sprzętu komputerowego tzn. komputerów stacjonarnych wraz z 

osprzętem (monitor, klawiatura, mysz) i oprogramowaniem; laptopa z 

oprogramowaniem; urządzenia wielofunkcyjnego laserowego, sieciowego 

(drukarka, skaner, xero) z dodatkowym tonerem; wykonanie sieci komputerowej 

dla 6 stanowisk z węzłem do świetlicy w miejscowości Załazy. 

2. Wymagania sprzętowe zgodne ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 5 

3. W ramach dostawy Wykonawca wykona sieć komputerową dla 6 stanowisk z 

węzłem oraz podłączy i skonfiguruje sprzęt oraz sprawdzi poprawność jego 

funkcjonowania. 

 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Ofertę może złożyć wykonawca, który: 

1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia. 

2. Dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania. 

3. Wykona przedmiot zamówienia w terminie. 
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4. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/rachunku 

5. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym 

a Wykonawcą na warunkach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego 

zapytania. 

6. Udzieli  36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik 

nr1) 

Oferta powinna być: 

a) opatrzona pieczątką firmową, 

b) posiadać datę sporządzenia, 

c) zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

d) być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, 

e) podpisana czytelnie przez wykonawcę, 

f) zawierać wszystkie wymagane załączniki, 

g) wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania firmy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela. Dokumenty w formie 

kserokopii powinny być poświadczone na każdej stronie „za zgodność z oryginałem” i 

opatrzone imienną pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej do 

reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub 

budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału 

lub notarialnego potwierdzenia. 

h) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone 

pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące 

osobę prawną lub fizyczną. 

Do oferty obowiązkowo należy dołączyć: 

1. Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 

2), 

2. Szczegółową kalkulację kosztów wskazanych w formularzu oferty – kosztorys ofertowy 

(załącznik nr 3) 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych przewidujących odmienny niż 

opisany w niniejszym zapytaniu sposób wykonania zamówienia. 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być przesłana w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona 

osobiście na adres: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk do dnia 30 października 2014 

r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty ) 



Oferty złożone po terminie lub bez obowiązujących załączników lub podpisane przez osoby, które nie 

są do tego upoważnione nie będą rozpatrywane. 

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

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

złożonych ofert. 

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Od dnia podpisania umowy  do 30 listopada 2014 r. 

VIII. OCENA OFERTY 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena – 100 %. 

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie. 

 

X. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji odnośnie niniejszego zapytania ofertowego  udzieli pracownik Urzędu 

Gminy - Olczyk Tomasz pod numerem telefonu 48 677 30 16 w .51. 

 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasada konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy 

Prawo zamówień publicznych 

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Gminy Przyłęk do złożenia 

zamówienia. 

 

 

Załączniki 

1. Formularz Oferty 

2. Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

3. Szczegółowa kalkulacja kosztów wskazanych w formularzu oferty – kosztorys ofertowy 

4. Projekt umowy 

5. Specyfikacja określająca wymagania dla przedmiotu zamówienia 



Załącznik nr 1 

GBO.042.02.2014 

 

…………………………………………………………. 
(pieczęć Wykonawcy) 

         Gmina Przyłęk 

         Przyłęk 30 

         26-704 Przyłęk 

 

OFERTA 

Dane oferenta: 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu/ faksu : ……………………………………………………………………………………………………………. 

REGON: ……………………………………………. NIP: …………………………………………….. 

1. W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym: 

Dostawa nowego sprzętu komputerowego wraz z wykonaniem sieci komputerowej dla 6 

stanowisk z węzłem do świetlicy w miejscowości Załazy realizowana w ramach operacji pt. 

„Remont i utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach”, współfinansowanej 

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

w zakresie małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 

– 2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

- netto złotych: ………………………… (słownie: …………………………………………………………………………………………) 

- brutto złotych: ……………………….. (słownie: …………………………………………………………………………………..……) 

- w tym podatek VAT w wysokości ……..%, tj. w kwocie: ………………………….. zł. 

( słownie: ………………………………………………………………………………………………………..) 

I. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zapytaniu 

ofertowym tj. od dnia  podpisania umowy  do dnia 30 listopada 2014 r. 

II. Oświadczamy, że: 

- zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty oraz 

wykonania zamówienia, 

- gwarantujemy niezmienność ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia 

jego realizacji, 



- przyjmujemy bez zastrzeżeń projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy 

się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego 

- udzielamy 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia 

       IV.  Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia: 

 Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………….. 

 Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………. 

III. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

- szczegółowa kalkulacja kosztów wskazanych w formularzu oferty – kosztorys ofertowy 

 

 

 

 

………………… dn. …………………………… 

      …………..…………………………………………………………. 

      (podpis osoby/osób upoważnionej/ych do 

      reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

GBO.042.02.2014 

 

………………………………………… 
(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego na wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego 

na Dostawie nowego sprzętu komputerowego wraz z wykonaniem sieci komputerowej dla 6 

stanowisk z węzłem do świetlicy w miejscowości Załazy realizowana w ramach operacji pt. 

„Remont i utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach”, współfinansowanej ze 

środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie 

małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 

finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oświadczam/y, że posiadam/y uprawnienia do wykonania zamówienia, 

posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, 

znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

……………………… dn. ……………………………  

       …………………………………….………………………….. 
       ( podpisy osoby/osób upoważnionej/ych  

       Do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 

GBO.042.02.2014 

 

…………………………………………………………. 
(pieczęć Wykonawcy) 

 

Szczegółowa kalkulacja kosztów wskazanych w formularzu oferty - Kosztorys ofertowy 

Dostawa nowego sprzętu komputerowego wraz z wykonaniem sieci komputerowej dla 6 stanowisk 

z węzłem do świetlicy w miejscowości Załazy realizowana w ramach operacji pt. „Remont i 

utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach” 

Lp. Opis J.m. Ilość Cena Wartość 
(netto) zł 

 
1 

 
Komputer stacjonarny wraz z osprzętem (monitor, 
klawiatura, mysz) i oprogramowaniem 
………………………………………………………………………………….…* 

 
zestaw. 

 
4 

  

 
2 

 
Laptop z oprogramowaniem 
……………………………………………………………………………………..* 

 
zestaw. 

 
1 

  

 
3 

 
Urządzenie wielofunkcyjne laserowe, sieciowe (drukarka, 
skaner, xero) z dodatkowym tonerem 
……………………………………………………………………………………..* 

 
zestaw. 

 
1 

  

 
4 

 
Wykonanie sieci komputerowej dla 6 stanowisk z węzłem 
 

 
zestaw. 

 
1 

  

 
Razem 

 

      

Wartość zamówienia (netto) …………………………………………………………….…………………… zł 

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………….……. zł 

VAT ………………………………………………………………………………………………………………………. zł 

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………zł. 

Wartość zamówienia (brutto) ………………………………………………………………………………….zł. 

Słownie : ………………………………………………………………………………………………………………..zł. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

*wstawić markę i model proponowanego sprzętu w celu sprawdzenia zgodności jego parametrów z wymaganiami 

określonymi w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego 



 

 

Załącznik nr 4 

GBO.042.02.2014 

 

U M O W A  Nr ……./2014 

zawarta w dniu ………………2014 r. w Przyłęku pomiędzy Gminą Przyłęk reprezentowaną 

przez: 

1. Mariana Kuś – Wójta Gminy Przyłęk 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

zwaną dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………… 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. : Dostawa 

nowego sprzętu komputerowego wraz z wykonaniem sieci komputerowej dla 6 

stanowisk z węzłem do świetlicy w miejscowości Załazy realizowany w ramach operacji 

pt. „Remont i utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach” 
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego sprzętu komputerowego tzn. komputerów 

stacjonarnych wraz z osprzętem ( monitor, klawiatura, mysz) i oprogramowaniem                  

(4 zestawy); laptopa z oprogramowaniem (1 zestaw); urządzenia wielofunkcyjnego 

laserowego, sieciowego (drukarka, skaner, xero) z dodatkowym tonerem (1 zestaw); 

wykonanie sieci komputerowej dla 6 stanowisk z węzłem do świetlicy w miejscowości Załazy  

(1 zestaw). 

3. Wymagania sprzętowe dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w specyfikacji 

stanowiącej  załącznik nr 5 do zapytania ofertowego będącego podstawą zawarcia niniejszej 

umowy. 



§ 2 

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 

2014r. 

§ 3 

1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy 

w kwocie : 

……………………………….. złotych netto (słownie: ……………………………………………………….…………………………..) 

……………………………….. złotych brutto ( słownie: ……………………………………………………………….………………...) 

w tym podatek VAT w kwocie ………….. złotych ( słownie: ………………………………………………………………….) 

2.Wynagrodzenie określone w ust.1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia. 

3.Wykonawca oświadcza, że przewidział wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę 

zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego   

4.Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura  

powinna być adresowana do: Gmina Przyłęk, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk 

5.Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia   podpisany 

przez strony umowy . 

6.Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta zamawiającego na konto   

Wykonawcy  podane w fakturze w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury. 

7.Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 

§ 4 

1.Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia 

odbioru końcowego. 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad fizycznych 

2.Zamawiający  powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7  dni  

od dnia ich ujawnienia. 

3.Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia  

zawiadomienia o ujawnionych usterkach. 

4.Wykonawca obowiązany jest usunąć ujawnione w okresie gwarancji wady przez dokonanie 

naprawy, wymianę wadliwej części albo wymianę urządzenia na nowe na jego koszt. 



§ 5 

1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w 

formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od realizacji umowy w trakcie 

wykonywania dostaw z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego.  

3.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 pkt 1 

b) w przypadku przekroczenia terminu wykonania dostawy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w § 4 pkt 1, za każdy dzień zwłoki 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w umowie, jeżeli nie 

pokryją one poniesionych szkód. 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy k.c., k.p.c. oraz ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

§ 7 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień umowy będą rozstrzygane przez 

Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 8 

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 
 

§ 9 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

…………………………………….       ……………………………….. 

         Zamawiający:                                                                             Wykonawca: 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 

 

Specyfikacja określająca wymagania dla przedmiotu zamówienia 

 

 
Nazwa 

 
Opis (wymagania minimalne) 

 
Komputer stacjonarny 
wraz z osprzętem 
(monitor, klawiatura, 
mysz) i 
oprogramowaniem 
 

 
Komputer: 
Obudowa: typu tower 
Procesor: Intel Core i5   
Dysk twardy: 1 x 500 GB SATA III 
Pamięć RAM: 4 GB DDR3  
Maksymalna ilość pamięci: 16 GB (2 banki pamięci) 
Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s  
Napęd optyczny: DVD±RW  
Złącze zewnętrzne: 4 x USB + 2xUSB (front), 1 x RJ-45 (LAN), 1 x wyjście słuchawkowe 
(front), 1 x wejście na mikrofon (front), 1 x wejście liniowe  
Oprogramowanie: Microsoft Windows 8 
Klawiatura 
Mysz optyczna  
Gwarancja: 3 lata  
 
Monitor: 
Przekątna ekranu: 19 cali 16:10 
Matryca: HD LED 
Format obrazu: 19 cali panoramiczny  
Częstotliwość odświeżania: 60 Hz 
Gwarancja 3 lata  
 

 
Laptop z 
oprogramowaniem 
 

Procesor: Intel Dual Core, 2.4 GHz 
Matryca: 17 cali LED HD 
Pamięć RAM: 4 GB 
Dysk twardy 500 GB SATA 
Napęd optyczny DVD +/- RW/RAM 
Karta graficzna zintegrowana 
Karta dźwiękowa: HD AUDIO 
Wbudowany mikrofon 
Wbudowana kamera 
Karta sieciowa przewodowa: 10/100 Mbps Ethernet 
Karta sieciowa bezprzewodowa: 802.11/g/n Wi – Fi connectivity 
Blutooth 
Złącze HDMI 
Wejście mikrofonu: tak 
Czytnik kart pamięci SD/MMC 
USB 2.0: 2 szt. 
USB 3.0: 1 szt 
System operacyjny: Windows 8  
Gwarancja 3 lata 
 

 
Urządzenie 
wielofunkcyjne 
laserowe, sieciowe 

Interfejs USB 2.0 
Interfejs Ethernet 
Praca w sieci 



(drukarka, skaner, xero) 
z dodatkowym tonerem 
 

Druk dwustronny (duplex) 
Technologia druku: laserowa 
Rozdzielczość wydruku mono: 1200 x 1200 dpi 
Zainstalowana pamięć: 128 MB 
Maksymalna obsługiwana pamięć: 384 MB 
Typ skanera: stolikowy 
Rozdzielczość skanera: 4800 x 4800 dpi 
format skanowania: min. A4 
Rozdzielczość kopiowania: 1200 x 1200 dpi 
Gwarancja 3 lata 
 

 
Wykonanie sieci 
komputerowej dla 6 
stanowisk z węzłem 
 

Szafa wisząca (4U, RACK 400 mm)  
Konstrukcja 19” nie dzielona 
Wysokość około 230 mm 
Szerokość około 180 mm 
Głębokość około 400 mm 
Kolor szary 
 
Węzeł sieci: 
SWITCH 10/100 minimum 8 - portów 19" RACK  
10/100 Mbps 
Standardy sieciowe 802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-TX, 802.3x Flow Control, 802.3az 
EEE 
Przepustowość: 10Mb/s - 14880p/s / 100Mb/s - 148800p/ 
Montaż w szafie RACK 19" Rack 1U 
 
Sieć komputerowa (węzeł sieci w tym samym pomieszczeniu z zamontowanym w szafie 
switchem – szafa i switch opisane powyżej) zakończoną gniazdami natynkowymi KAT5 – 
6 szt. Sieć komputerowa wykonana w listwach zakończona gniazdami komputerowymi. 
Szafa zamontowana na wysokości około 1,5 m od podłoża.  
Gwarancja 3 lata 
 

 

Schemat rozmieszczenia sieci komputerowej w pomieszczeniu: 

 

     4,85 m 
 

3 m 

Szafa 

rack 


