
 
 
 
 
 
 

 
 

Słupsk, dnia 01 Październik 2018 roku 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości od 50 tys. złotych 
 do 30 tys. euro netto włącznie 

 
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku ogłasza zapytanie ofertowe na 
zakup, dostawę i montaż sprzętu komputerowego w pracowni komputerowej.  
 

I.  ZAMAWIAJĄCY 
 
POWIAT SŁUPSK 
Szarych Szeregów 14 
76-200 Słupsk 
pomorskie, Słupsk 
e-mail : zsa@zsa.slupsk.pl  
tel. 598418500 
fax. 598427111 
 

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjności zgodnie  
z Rozdziałem 5. Procedura określona dla zasad konkurencyjności obejmuje 
wydatki o wartości  od 50 tys.  zł do 30 tys. euro netto włącznie zgodnie  
z wytycznymi dotyczącymi udzielenia zamówień publicznych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-202.  
 
III.  MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 
 
Adres strony:  http://zsa.slupsk.pl/bip   
 
IV.  CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 

 
Celem projektu jest  wymiana starego sprzętu w pracowni komputerowej na 
nowy spełniający poniższe wymogi i  standardy.  
  



V.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

1.  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż oraz serwis 
nowego sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej: 

 
Nazwa Opis  Ilość  sztuk 

Jednostka  centra lna  
procesor  min.  Inte l  i5  7gen.  lub  odpowiednik AMD 15 
Chipse t  p łyty 
głó wnej  

Intel® H110 

pamięć RAM min. 4GB DD4 2400 
dysk twardy  SSD min.  120GB+HDD 1TB 
Łącza Video  VGA(D-sub); HDMI 
Sys tem 
operacyjny 

Windo ws 10  Pro  

Gwarancja i  
ser wis  

36 miesięcy/24  godz inna reakcja 

Moni tory  
Ekran min.  21,5 ca la  15 
Odświeżanie  60Hz  
Czas reakcj i  5 ms 
Złącza zewnę t.  D-Sub/VGA/HDMI 
Mysz  i  klawiatura  w i lośc i  15 .  sz t  w zestawie  
Jednostka  centra lna  
Procesor   min AMD Ryzen 7  lub  odpowiednik Inte l  1  
Płyta Głowna  min . ATX/AMD B450 /Socket AM4 (1331)/DDR4 

1866-3466(OC)/6xSAT A III /1xM.2/8-chanel  (7 .1)  
HD audio /1 x PCI-E 3.0 x16 slot + 1 x PCI-E 2.0 
x16/1xGigabit LAN 100/1000 Mb/s/maks. 6 : 2x 3.0 + 2x 3.1 
Type-A na panelu tylnym + 2x 3.0 (1 gniazdo) na płycie 

1  

dysk twardy  min ssd  240 GB M.2 (550/530)  1  
Pamięć RAM min 16 GB 2400MHz CL16 (z rad iato rami)  1  
Kar ta  graf iczna  min GTX 1060 6GB OC 2 
zas i l acz  Min 650W/80 PLUS/Certyfikaty: cTUVus, CE, CB, FCC 

Class B, TÜV, CCC, C-tick; Cable Type: Sleeved 
1 

obudowa  Z oknem/ ilo ść wentylatoró w max 7 szt  –  
zainstalowanych min  4/max d ługość karty 
380mm/max wysokość  wentyla tora  CPU 
160mm/za toka  na zasi lacz/USB 3 .0  

1 

Sys tem 
operacyjny 

Windo ws 10  1 

Gwarancja i  
ser wis  

36 miesiecy/24  godz inna reakcja  

Moni tory  
Ekran min.  24 cale  1  
Odświeżanie  144Hz 
Matryca  min.  TN LED 
Czas reakcj i  1/ms  
Kla wiatura  
 mechaniczna/przełączniki :  Outemu Red, podświetlana 

przewodowa 
1 

Mysz   
 Optyczna/p rze wodowa/7200 dpi/1  ro lka /6 

przyci skó w 
1 

 
 



2.  Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć 
ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Każda pozycja części 
zamówienia musi być wyceniona przez Wykonawcę, jeden wykonawca 
może złożyć ofertę na wszystkie wymienione powyżej części .  

3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4.  Po otrzymaniu i rozpatrzeniu ofert Zamawiający wyłoni Wykonawców  

z którymi zostanie zawarta umowa na dostawę nowych pomocy 
dydaktycznych będących przedmiotem zapytania.  

5.  Celem zamówienia jest  wymiana sprzętu komputerowego w pracowni 
komputerowej.  
 

 
VI.  MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
1)  Zamówienie należy zrealizować do 7 dni  od daty zawarcia umowy.  
2)  Sprzęt  komputerowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego 
 
VII.  ISTOTNE INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA 

 
Forma i termin płatności: przelew bankowy na konto Wykonawcy  
w terminie 7 dni  od daty realizacji zamówienia na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 
 

VIII.  WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

a)  nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie określone 
w niniejszym zapytaniu 

b)  nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności  na:  
1)  pełnieniu funkcji  członka organu nadzorczego lub 

zarządzającego, pełnomocnika;  
2)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  
w stosunku przysposobienia, opieki  lub kurateli.   

 
2.  Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana 

będzie metodą warunku granicznego „spełnia - nie spełnia”,  w oparciu  
o dokumenty złożone przez oferentów w niniejszym postępowaniu.  

.  
 
 
 
 
 



IX.  KRYTERIA  WYBORU OFERTY 
1.  Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie kryterium i  ustalonej 

punktacji 0-100 (100%=100 pkt) 
2.  Oferty spełniające wszystkie warunki dotyczące wzięcia udziału w 

postępowaniu, zostaną poddane ocenie Komisji według następującego 
kryterium: 

- cena – 100% 
3.  Sposób oceny – punktacja:  

a)   cena netto oferty (100%) 
W cenie należy uwzględnić wartość usługi brutto 
Punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:  
(cena netto najtańszej oferty/cena netto badanej oferty)x100 = ilość 
punktów 

 
4.  Wynik - oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w oparciu  

o ustalone kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe 
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z i lością uzyskanych punktów. 

5.  Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta 
uzyska najwyższą ilość punktów. 

6.  Każda z części będzie podlegała osobnej ocenie.  
7.  Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie zapytania ofertowego  

w części.  
 

X.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
2.  Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 
3.  Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu 

ofertowym. 
4.  Kompletna oferta powinna zawierać:  

a)  formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 
b)  oświadczenie Wykonawcy- zgodnie z załącznikiem nr 2  

 
XI.  TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
 
Termin związania z  ofertą wynosi 14 dni  od dnia określonego przez 
zamawiającego jako termin składania ofert.  
 
XII.  TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

 
1.  Oferty należy składać do dnia 05 października 2018 roku do godz. 

15:00,   
w jeden z trzech możliwych sposobów określonych przez 
Zamawiającego: 
a)  listem/przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: 

Zespół Szkół Agrotechnicznych ul. Szczecińska 36  
76-200 Słupsk z dopiskiem „pracownia komputerowa” 

b)  osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Agrotechnicznych   
w Słupsku ul . Szczecińska 36 

c)  e-mailem na adres zsa@zsa.slupsk.pl  



2.  W każdym z trzech wymienionych w pkt. 1 sposobów, o przyjęciu 
oferty przez Zamawiającego celem jej rozpatrzenia, decyduje data  
wpływu oferty do Zamawiającego. 

3.  Oferta przesłana po terminie określonym w pkt.1, nie będzie 
rozpatrywana.  
 

XIII.  KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM 
 
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami 
jest:  
Iwona Wojtkiewicz – dyrektor ZSA Słupsk 
tel.  59 8456448 
e-mail : zsa@zsa.slupsk.pl  
 
UWAGI KOŃCOWE 

 
1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia 

Zapytania ofertowego bez podania przyczyny.  
2.  Zamawiający poinformuje o wyborze Wykonawców zamieszczając 

informację na stronie http://zsa.slupsk.pl/bip 
3.  Oferenci , których oferty zostaną wybrane w ramach niniejszego 

postępowania,  zostaną o tym fakcie poinformowani pisemnie.  
4.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród 

najkorzystniejszych ofert , jeżeli oferent , którego oferta zostanie 
wybrana jako jedna z najkorzystniejszych, uchyli się od zawarcia 
umowy dotyczącej realizacji  przedmiotu niniejszego zamówienia.  

 
 

XIV.  ZAŁĄCZNIKI 
 

1.  załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
2.  Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy  


