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Zapytanie ofertowe nr 2  

zakup wraz z dostawą 24 szt. komputerów przenośnych,  

wraz z niezbędnym wyposażeniem 

 

I. WPROWADZENIE  

Postępowanie jest prowadzone w ramach Programu Ja w internecie. Program szkoleniowy  

w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych  realizowanego przez Fundację Legalna Kultura.  

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III: działanie 3.1 

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Program Ja w internecie 

realizowany jest przez Fundację Legalna Kultura obejmujący województwo wielkopolskie 

(Nabór nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17). 

Opis Programu znajduje się na stronie: www.jawinternecie.edu.pl. 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz “Katalogiem 

wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III. osi priorytetowej 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” stanowiącego załącznik do Szczegółowego Opisu 

Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 

II. ZAMAWIAJĄCY 

Zespół Szkół im. M. Kopernika  

ul. Aleje 1 Maja 22 

62-510 Konin  

Tel. 63 242 45 57 

E-mail: sekretariat@kopernik.konin.pl 

http://www.kopernik.konin.pl 

 

III. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)    

CPV 30213100 - 1 Komputery przenośne 
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IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych 24 szt. 

komputerów przenośnych na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu „Ja w internecie” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa.  

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

a) Minimalne wymagania sprzętu:  

 Procesor co najmniej dwurdzeniowy, o częstotliwości minimum 1,6 GHz  

 czas pracy na baterii umożliwiający całodzienną eksploatację (min. 6h pracy na baterii),  

 pamięć RAM minimum 2GB,  

 pamięć masowa minimum 32GB,  

 ekran dotykowy o wielkości nie mniejszej niż 10" i rozdzielczości 1280x720 lub 

wyższej,  

 możliwość podłączenia do sieci WiFi o standardzie co najmniej 802.11g,  

 złącza i łączność: USB, HDMI lub równoważne, Bluetooth w standardzie minimum 2.0,  

 zintegrowane komponenty multimedialne: kamera, mikrofon, karta audio i głośniki.  

 możliwość odłączania klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w 

trybie tabletu. 

b) Wyposażenie dodatkowe: 

 rysik,  

 konstrukcja o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne (odporność na 

upadek z wysokości minimum 70 cm),  

 konstrukcje o zwiększonej odporności na kontakt z płynami (minimum na poziomie 

klawiatury i touchpada),  

 zintegrowane czujniki (minimum żyroskop, akcelerometr, kompas),  

 Wagę (im mniej tym lepiej),  

 Zużycie prądu (im mniej tym lepiej). 

c)  Gwarancja – min. 24 miesiące. 

d) Przedmiot zamówienia będzie realizowane w terminie od 08 marca do 30 kwietnia 

2019 r. 
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e) Zamawiający zastrzega, iż wskazany wyżej termin może ulec zmianie.  

f) Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowaną usługę.  

g) Zamawiający nie przewiduje możliwość złożenia zamówienia częściowego ani 

uzupełniającego lub dodatkowego do przedmiotu zamówienia. 

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania zamówienia – od 08 marca do 30 kwietnia 2019 r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość  zmiany terminu realizacji Zamówienia. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące 

warunki: 

a. Posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

b. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

c. Zapewni, zgodnie z treścią niniejszego Zapytania, realizację zamówienia. 

d. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

e. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy 

zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych.  

f. Zaakceptuje bez zastrzeżeń wszystkie warunki niniejszego Zapytania. 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu 

o oświadczenia i dokumenty, które dostarczy Wykonawca. Wykonawca, który nie spełni 

któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.  

3. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji. 
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VII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 

kapitałowo. 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 przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające 

w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

1. Wraz z ofertą (wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania) Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu: 

a. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej. Dokument powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli uprawnienie 

do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu 

rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo.  

b. Odręcznie podpisane przez Wnioskodawcę oświadczenie o braku powiązań 

z Zamawiającym według wzoru znajdującego się w Załączniku nr 3. 

c. Odręcznie podpisaną specyfikację techniczną (Załącznik nr 1). 

2.  Forma dokumentów: 

a. Dokumenty wchodzące w skład oferty powinny być przedstawiane w formie 

oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 
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b. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożony przez Wykonawcę dokument  jest 

nieczytelny lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jego prawdziwości. 

c. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy sporządzić według formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 2 do 

Zapytania. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

pełnomocnika umocowanego przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi 

być załączone do oferty. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, 

powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

4. Do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty określone w pkt. VIII.1. Zapytania. 

5. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

X. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2019 r. do godz. 12.00: 

a) W formie papierowej (osobiście, przez pełnomocnika lub wysłać pocztą), w zamkniętej 

kopercie z opisem „Zapytanie Ofertowe Nr 2” na adres: 

Zespół Szkół im. M. Kopernika  

ul. Aleje 1 Maja 22 

62-510 Konin  

lub 

b) w formie zeskanowanego dokumentu na adres e-mail: sekretariat@kopernik.konin.pl, 

w temacie wiadomości należy wpisać „Zapytanie Ofertowe Nr 2”. 

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 

że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie 
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złożonej oferty następuje na wniosek osoby uprawnionej przez Wykonawcę do kontaktów 

z Zamawiającym lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

3.  Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone na adres e-mailowy i 

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. E-maile zawierające zmiany lub 

wycofanie należy opatrzyć tytułem "ZMIANA" lub „WYCOFANIE”. W przypadku 

złożenia kilku „ZMIAN” e-mail dotyczący każdej „ZMIANY” należy dodatkowo 

zatytułować „ZMIANA NR.....”  

4. Zmiany zostaną dołączone do oferty.  

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od kolejnego dnia po terminie składania ofert. 

 

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, 

w związku z czym wszelkie wyliczenia w ofercie muszą być wyrażone w tej walucie. 

 

XIII. OCENA OFERT 

1. Ocenie podlegają wyłącznie oferty zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia oraz 

spełniające wymagania określone w Zapytaniu ofertowym.  

2. Zamawiający zastosuje następujące kryterium oceny ofert:  

a) cena oferty brutto, czyli obejmująca wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający,  

z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań publiczno-prawnych (także podatku od 

towarów i usług – VAT, jeśli dotyczy) – 60%; 

Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

Oferta o najniższej cenie (spośród ważnych i nieodrzuconych ofert) otrzyma  

60 punktów. Punkty dla pozostałych ofert będą liczone według następującego wzoru: 

 

 

Cena minimalna 
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C= ----------------------------------- x 60 pkt. 

Cena badanej oferty 

 

b) Czas dostawy od dnia powiadomienia o wyborze oferty, do siedziby Zamawiającego – 

30% (CZ) 

- powyżej 10 dni – 5 pkt. 

- 7-9 dni – 10 pkt. 

- 5-6 dni – 15 pkt. 

- 3-4 dni – 20 pkt. 

- 1-2 dni – 30 pkt. 

 

c) Wyposażenie dodatkowe [rysik, konstrukcja o zwiększonej odporności na uszkodzenia 

mechaniczne (odporność na upadek z wysokości minimum 70 cm), konstrukcje  

o zwiększonej odporności na kontakt z płynami (minimum na poziomie klawiatury  

i touchpada), zintegrowane czujniki (minimum żyroskop, akcelerometr, kompas)] – 

10% (W) 

- brak wymienionego wyposażenia dodatkowego – 0 pkt. 

- dodatkowe wymienione wyposażenie – 10 pkt. 

 

W zakresie kryterium z podpunktu b) i c) Wykonawca przedstawia informacje/wykaz zgodnie 

z wymaganymi danymi w Formularzu ofertowym. W przypadku gdy Zamawiający poweźmie 

wątpliwości co do prawdy lub stanu faktycznego wykazanych przez Wykonawcę informacji 

ma prawo weryfikacji tych danych. Jeśli w drodze weryfikacji informacje te nie zostaną 

potwierdzone punkty nie zostaną naliczone. 

 

Ostateczna ilość uzyskanych punktów przez ofertę liczona będzie według wzoru:  

S = C + CZ + W 

Gdzie:  

S- łączna ilość punktacji uzyskanej przez ofertę  

C- ilość punktów przyznanych za kryterium ceny  

CZ – ilość punktów przyznanych za kryterium czas dostawy 
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W – ilość punktów przyznanych za kryterium wyposażenie dodatkowe 

 

 

W wyniku prowadzonego postępowania Zamawiający przewiduje wyłonienie jednego 

wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. 

W przypadku gdy liczba najkorzystniejszych ofert przekroczy dwie i będą one miały tę samą 

liczbę punktów, Zamawiający przy ocenie ofert i wyłonieniu wykonawcy będzie brał pod 

uwagę: 

- w pierwszej kolejności najniższą cenę, 

- w drugiej kolejności – czas dostawy, 

- w trzeciej kolejności – wyposażenie dodatkowe. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców: wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, uzupełnienia oferty (o ile nie naruszy to 

konkurencyjności) i poprawienia oczywistych omyłek. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych 

i informacji. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji ceny z Wykonawcą, 

którego oferta jest najkorzystniejsza, w przypadku, gdy cena zaoferowana przez 

Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację tego 

przedmiotu zamówienia. W przypadku, w którym złożono dwie (lub więcej) jednakowe 

najkorzystniejsze oferty, Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji 

ceny z więcej niż jednym Wykonawcą równolegle. 

6. Wszystkie oferty otrzymane po terminie składania ofert nie podlegają ocenie. 

7. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. 

 

XIV. ODRZUCENIE OFERTY 

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który: 

a) nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

b) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania, 
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c) przedstawi nieprawdziwe informacje, nie uzupełni oferty lub nie udzieli do niej 

wyjaśnień w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty o wartości niewspółmiernie niskiej 

w stosunku do średnich cen za tego typu usługi. 

3. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty Wykonawcy nie 

przysługują środki ochrony prawnej. 

 

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

1. Po dokonaniu wyboru ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców drogą e-mailową  

o wyniku postępowania.  

2. Wykonawca, którego ofertę wybrano, zostanie poinformowany o terminie podpisania 

umowy. 

 

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

„RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 

przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1. Administratorem danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji 

Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający 

siedzibę przy Pl. Trzech Krzyży, 00-507 Warszawa. 

2. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, 

o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”: 
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a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 

320, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 

2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów 

służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe 

przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 

zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 

286 z 30.09.2014, str. 1), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych”:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 
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b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.), 

c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 

2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów 

służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe 

przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 

zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 

286 z 30.09.2014, str. 1). Dane osobowe wrażliwe będą przetwarzane wyłącznie w 

celu realizacji projektu Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju 

kompetencji cyfrowych, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 

wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 

sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach POPC. 

3. Dane osobowe wrażliwe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa), 

beneficjentowi realizującemu projekt - Fundacja Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie, 

ul. Marszałkowska 84/92 lok. 121, 00-514 Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie 

beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Miasto Konin (Plac Wolności 1 62-500 

Konin) i Zespół Szkół im. M. Kopernika (Aleje 1-go Maja 22 62-510 Konin). Dane 

osobowe wrażliwe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 

ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjent. Dane 

osobowe wrażliwe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 

realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta 

kontrole i audyt w ramach POPC. 

4. Podanie danych osobowych wrażliwych jest dobrowolne. 

5. Przekazane dane osobowe wrażliwe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

6. Przekazane dane osobowe wrażliwe nie będą poddawane zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji. 
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7. Przekazane dane osobowe wrażliwe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania 

dokumentacji. 

8. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres 

poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl. 

9. Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

 

XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania z podaniem przyczyny. 

W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

 

XVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA 

Zał. nr 1 do Zapytania – Specyfikacja techniczna 

Zał. nr 2 do Zapytania – Formularz ofertowy 

Zał. nr 3 do Zapytania - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań 
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Załącznik nr 1 

Do Zapytania Ofertowego nr 2 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Lp. Nazwa/opis parametru Parametr wymagany 

(graniczny) 

Parametr oferowany 

TAK/NIE  

(proszę wypełnić) 

1 Procesor co najmniej dwurdzeniowy, o 

częstotliwości minimum 1,6 GHz  

TAK  

2 czas pracy na baterii umożliwiający 

całodzienną eksploatację (min. 6h pracy na 

baterii),  

TAK  

3 pamięć RAM minimum 2GB, TAK  

4 pamięć masowa minimum 32GB,  TAK  

5 ekran dotykowy o wielkości nie mniejszej niż 

10" i rozdzielczości 1280x720 lub wyższej,  

TAK  

6 możliwość podłączenia do sieci WiFi o 

standardzie co najmniej 802.11g,  

TAK  

7 złącza i łączność: USB, HDMI lub 

równoważne, Bluetooth w standardzie 

minimum 2.0,  

TAK  

8 zintegrowane komponenty multimedialne: 

kamera, mikrofon, karta audio i głośniki.  

TAK  

9 możliwość odłączania klawiatury lub obracania 

ekranu i korzystania z urządzenia w trybie 

tabletu. 

TAK  

10 Gwarancja min. 24 miesiące TAK  

11 rysik,  NIE  

12 konstrukcja o zwiększonej odporności na 

uszkodzenia mechaniczne (odporność na 

upadek z wysokości minimum 70 cm),  

NIE  

13 konstrukcje o zwiększonej odporności na 

kontakt z płynami (minimum na poziomie 

klawiatury i touchpada),  

NIE  

14 zintegrowane czujniki (minimum żyroskop, 

akcelerometr, kompas),  

NIE  

 

………………………………………   ………………………………………… 

Data i miejscowość       Podpis 
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Załącznik nr 2 

Do Zapytania Ofertowego nr 2 

 

Zamawiający: 

Nazwa: Zespół Szkół im. M. Kopernika 

Adres: Aleje 1-go Maja 22 62-510 Konin 

 

Wykonawca: 

Nazwa:……………………………………………………. 

Adres:…………………………………………………….. 

E-mail:……………………………………………………. 

Tel.:……………………………………………………….. 

 

Formularz Ofertowy 

w postępowaniu na zakup wraz z dostawą  

24 szt. komputerów przenośnych, wraz z niezbędnym wyposażeniem 

W odpowiedzi na ogłoszenie nr 2 o postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego na zakup i dostawę fabrycznie nowych i nieużywanych 24 szt. komputerów 

przenośnych na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu „Ja w internecie” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa. 

oferuję  

wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

1. Cena jednostkowa brutto za 1 komputer przenośny - ……………………. PLN 

2. Czas dostawy - …………………….. dzień/dni 

3. Wyposażenie dodatkowe – TAK/NIE 
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Składając niniejszą ofertę oświadczam, że: 

1) Zapoznałem/(-am) się z treścią Zapytania ofertowego i zobowiązuje się do stosowania i 

przestrzegania określonych w nim warunków; 

2) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

3) Spełniam warunki opisane w punkcie VI zapytania ofertowego; 

4) Niniejsza oferta ważna jest przez 60 dni od daty złożenia. 

 

Wraz z ofertą przedkładamy następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

2) Wykaz posiadanych kompetencji i doświadczenia  

 

 

 

………………………………………   ………………………………………… 

Data i miejscowość       Podpis 
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Załącznik nr 3 

Do Zapytania Ofertowego nr 2 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku powiązań z Zamawiającym 

 

Oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo, ani kapitałowo, gdzie 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 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

………………………………………   ………………………………………… 

Data i miejscowość       Podpis 

 

 


