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Projekt pn:  „Zawodowy Start w Przyszłość” współfinansowany przez  Unię Europejską  w ramach  środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego  

Człowiek – najlepsza inwestycja 

 
Kluczbork, dnia 13.11.2012r. 

Powiat Kluczborski 
Ul. Katowicka 1 
46-200 Kluczbork 
FP.2300.55.2012.AM. 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 

na zakup i dostawę  sprzętu w ramach projektu pn: „Zawodowy Start w przyszłość” 
współfinansowanego  przez Unię Europejską  w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
 
 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
Powiat Kluczborski ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, tel.  (077) 418 52 18; fax. (077) 4186520.  
 
II. TRYB POSTĘPOWANIA:  
Zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach projektu pn: „Zawodowy start w przyszłość”  
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt 

realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr POKL.09.02.00-16-030/11-00 z dnia 
12.09.2012r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu a Powiatem Kluczborskim w 
oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. 
Nr 113, poz. 759 z późn.zm.). 
Postępowanie poniżej 14 000 euro, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami wg 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup  mobilnych stanowisk komputerowych składających się z  
2 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem i 2 szt. rzutnika oraz 22 
tablety graficzne na potrzeby realizacji projektu „Zawodowy start w przyszłość” 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszy 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regonach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego. 
 

2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:  
30191200-6 Rzutniki do przezroczy 
30213100-6 Komputery przenośne 

30213200-7 – komputer tablet 
 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1) Zamówienie obejmuje następujący sprzęt o n/w minimalnych parametrach:  
 

Lp. Nazwa sprzętu Ilość. opis 

1 komputer 
przenośny  o 
specyfikacji 

minimum  

Szt. 2  

Gwarancja Minimum 2 lata  

przekątna ekranu LCD 15.6 cali LED antyrefleksyjny 

nominalna rozdzielczość 
LCD 

1366 x 768 pikseli 

procesor Intel  bądź porównywalny o 
częstotliwości min 2,4 GHz 64 bit, 3 
MB Cache 

ilość rdzeni Minimum 2 szt. lub więcej  

Ilość wątków Minimum 4 szt. lub więcej  

wielkość pamięci RAM minimum 6 GB 

typ zastosowanej pamięci DDR3 (1333 MHz) 



 2 

RAM 

pojemność dysku twardego  minimum 750 GB 

napęd optyczny DVD+/-RW DL 

dedykowana grafika tak 

karta graficzna NVIDIA GeForce GT 610M bądź 
porównywalna 

pamięć karty graficznej minimum 1024 MB 

wyjścia karty graficznej wyjście HDMI; wyjście D-Sub 

typ akumulatora litowo-jonowy; 6-komorowy 

karta dźwiękowa stereo 

czytnik kart pamięci SDXC; SDHC; SD 

komunikacja - WiFi IEEE 802.11b/g/n                  
- LAN 1 Gbps                                    
- Bluetooth 

interfejsy - minimum 3 x USB 2.0 

zainstalowany system 
operacyjny 

Windows 7 Home Premium 64 bit 
wersja polska  

dołączone oprogramowanie Microsoft Office 2010 PL PKC dla 
Użytkowników Domowych i Małych 

Firm - wersja polska,  

dodatkowe Wbudowany mikrofon, kamera, 
zasilacz w zestawie, torba, mysz 

 

2. Rzutnik  Szt. 2  

Gwarancja Minimum 2 lata  

Technologia LCD 3LCD 

Rozdzielczość ekranu Minimum SVGA  800 x 600 pikseli 

Jasność Minimum 2600 ANSI lumen 

Współczynnik kontrastu 3000:1 

Złącza zewnętrzne 

minimum  

1x USB;  1x D-Sub; 1x S-Video 

1x RCA 

głośnik Minimum 1  

wyposażenie Pilot, kabel, baterie 
 

Oferowany rzutnik  musi być  kompatybilny z komputerem.  

3. Tablet  Szt. 
20 

Interfejs – USB 
Rozdzielczość – min. 4000 dpi 
Obszar roboczy  minimum 254 mm x 152mm 

Szybkość odczytu – min  200 pkt/s 
Gwarancja producenta:  minimum 24 miesiące 
Wsparcie wielodotykowe, Programowalne przyciski 
  
Wyposażenie: pióro, płyta CD-ROM z oprogramowaniem, Baterie AAA, 

co najmniej 2 końcówki piórka, instrukcja obsługi.  
 

Tablet ma być kompatybilny z  systemami Windows (7/Vista/XP) 

Tablet  Szt. 2 Interfejs – USB 
Rozdzielczość – min. 5080 dpi 
Obszar roboczy:   Minimum 223 mm x 139mm 
Ilość poziomów nacisku:  minimum  2048  

Wysokość odczytu:  minimum 10 mm 
Złącze: minimum 1 x USB 2.0 H-S;  WI-Fi  
Gwarancja producenta :  minimum 24 miesiące 
Opcjonalne podłączenie przez WiFi;  
Wsparcie wielodotykowe, Programowalne przyciski, Odłączany przewód 
USB;  
Wyposażenie: Bezbateryjne pióro, Dodatkowe końcówki piórka, Kabel 

USB, Podstawka do pióra, Płyta CD z oprogramowaniem i sterownikami, 
Instrukcja obsługi  
 
Tablet ma być kompatybilny z  systemami Windows (7/Vista/XP) 

 
2) Komputer przenośny o wysokich parametrach technicznych jest niezbędny do prezentacji i 

pełnego wykorzystania multimediów a tablety do nowoczesnego i atrakcyjnego prowadzenia zajęć w 
tym do  wykonywania rysunków i obróbki grafiki. 

3)   Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  
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W przypadku składania ofert częściowych: 

-   I część stanowi komputer przenośny w ilości 2 sztuki zgodnie z w/w szczegółowym 
opisem; 

-   II część stanowi rzutnik w ilości 2 sztuki zgodnie z w/w szczegółowym opisem 
- III część stanowią tablety w ilości 20 sztuk oraz w ilości 2 sztuk zgodnie z w/w 

szczegółowym opisem. W cenie sprzętu Wykonawca musi uwzględnić przeszkolenie wybranego 
personelu w zakresie działania i obsługi oferowanego sprzętu. 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
Oferta powinna być: 
- sformułowana w języku polskim w sposób czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do  
przedmiotu Zapytania Ofertowego, 
- posiadać datę sporządzenia,  
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,  

- podpisana czytelnie przez oferenta.  

 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Ofertę według załączonego wzoru Wykonawca można złożyć w jednej z wybranych form:  
1) pisemnej osobiście (pok. Nr 208 Sekretariat) lub przesłana pocztą/kurierem na adres: 

Starostwo Powiatowe ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, lub 
2) pocztą elektroniczną na adres: zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl, lub 
3) faksem na numer : 077 418 65 20. 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2012r. do godz. 13.00.  
 
z dopiskiem „Oferta na zakup sprzętu w ramach projektu Zawodowy Start w przyszłość.  
 

2.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

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

5. Do Wykonawcy/-ów którego /-ych oferta/-y okaże/-ą się najkorzystniejsza zostanie skierowane 
zaproszenie do zawarcia umowy na realizację zamówienia.  

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.powiatkluczborski.pl w zakładce zamówienia 
publiczne  oraz w linku do projektu. 
 

VI. TERMIN DOSTAWY: DO 14 DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY.  
Koszt dostawy sprzętu  do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca.  
 
VII. OSOBY DO KONTAKTU: 
Anna Malejki Inspektor w BFPMPiPP tel. (077) 418 52 18 wewn. 172 email: 
zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl 
 

VIII. KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: cena 100 %. 
1. Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie kryterium,  którym jest cena – 100%. 

Jako  najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Liczba 
punktów przyznana za kryterium cena danej oferty zostanie określona według następującego 
wzoru: 

 
C = 

C min 
x 100 pkt 

          C o 

gdzie:       C - cena 

 C min – cena brutto oferty najtańszej 

 C o  – cena brutto oferty ocenianej 

 
2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

3. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli zostały 

złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. 
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wówczas kryterium którym jest cena za dana 

część zamówienia będzie liczona zgodnie z powyższym wzorem.  
 

mailto:zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl
http://www.powiatkluczborski.pl/
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IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE  OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY: 
 

1. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, miejsce i termin podpisania 
umowy zostaną wskazane odrębnym pismem przekazanym drogą pocztową bądź mailowo.  

2. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego w 
sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod 
względem kryteriów oceny ofert. 

3. Podpisanie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy 

wypełnioną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane 
egzemplarze umowy w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. Następnie 
Zamawiający po podpisaniu odeśle Wykonawcy należny mu egzemplarz umowy. W tym 
przypadku datą zawarcia umowy będzie dzień odebrania podpisanej obustronnie umowy przez 
Wykonawcę (zgodnie z art. 61 ustawy Kodeks cywilny). 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownej oceny. 
 
 
 

X. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór formularza ofertowego. 

2. Projekt umowy. 
 


