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Gmina Raciąż 
09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 2 

NIP 567-17-85-545 
REGON 130378048 

 

Raciąż, 27.11.2015r. 

 

 

Dotyczy projektu: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy 

Raciąż’’ nr POIG.08.03.00-14-092/12 w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo 

informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EUR, prowadzone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zm.) 

tj. bez stosowania przepisów ww. ustawy 

 

na zadanie pod nazwą: 

Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) oraz oprogramowania w ramach realizacji 

projektu pod nazwą „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż” 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

 Gmina Raciąż 

 ul. Kilińskiego 2 

 09-140 Raciąż 

 tel: 23 679-12-80 fax: 23 679-12-75 

 NIP: 567-17-85-545 

 e-mail: wojt@gmina.raciaz.iap.pl 

 www.gmina.raciaz.iap.pl 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa : 

1) Laptopy -27 szt. 

2) Oprogramowanie do Laptopa -27 szt. 

 

2. Wymagania w zakresie innych cech: 

1) komputery i pozostałe urządzenia muszą być fabrycznie nowe, 

2) urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku 

polskim; 

3) do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego 

użytkowania, 

4) wykonawca dokona instalacji, konfiguracji sprzętu komputerowego wraz z wymaganym 

oprogramowaniem biurowym i antywirusowym u beneficjenta końcowego (pod wskazanym 

adresem przez zamawiającego) tak, aby był on gotowy do pracy po przekazaniu użytkownikowi 

końcowemu i aby nie była konieczna ingerencja odbiorcy końcowego, 

5) inne wymagane dokumenty dotyczące sprzętu określone zostały w Opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz do formularza 

ofertowego. 
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3. Wykonawca udziela gwarancji określonej w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 

do Zapytania ofertowego do formularza ofertowego) 

4. Szczegółowa Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego z określeniem ilości 

zamawianego sprzętu została określona w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. 

5. Wykonawca sporządza i załącza do oferty specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, 

przy czym parametry techniczne i okresy gwarancji określone w Opisie przedmiotu zamówienia 

stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferowany sprzęt. Wykonawca może 

zaoferować lepsze parametry sprzętu. 

6. W wypełnionej tabeli w formularzu oferty, Wykonawca podaje producenta i model 

oferowanego sprzętu oraz oferowane okresy gwarancji. 

7. W przypadku, gdy parametry oferowanego sprzętu są tożsame z wymienionymi w Opisie 

przedmiotu zamówienia wówczas Wykonawca może załączyć do oferty podpisaną specyfikację 

techniczną sprzętu załączoną do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

III.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

W postępowaniu publicznym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

odpowiadające przedmiotowi zamówienia, a w szczególności: 

  

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają ich posiadania.  

Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie spełniania tego warunku i uzna, że został 

spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę – Załącznik Nr 3 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia:  

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca musi wykazać, 

że wykonał (zakończył) [chyba, że świadczenie okresowe lub ciągłe] z należytą starannością, co 

najmniej jedną (1) taką dostawę o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem 

zamówienia tj., w zakresie dostawy sprzętu komputerowego lub podobnych urządzeń za kwotę 

minimum 40.000,00 PLN. Należy podać ich wartość, przedmiot oraz daty wykonania i 

odbiorców oraz załączyć dowody potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw wg wzoru stanowiącego 

Złącznik nr 5 do Zapytania ofertowego oraz dołączyć dowody potwierdzające, że dostawa ta 

została wykonana należycie lub jest wykonywana należycie. 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia:  

Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie spełniania tego warunku i uzna, że został 

spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę – Załącznik Nr 3 

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:  

Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie spełniania tego warunku i uzna, że został 

spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę – Załącznik Nr 3  

 

IV. OPIS PRZYGOTWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:  
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W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną lub faksem.  

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest P. Łukasz Grodkiewicz, 

tel. (23)679-12-80 w. 129 w godz. 7:30 - 15:30, e-mail: informatyk@gmina.raciaz.iap.pl 

2. Wzór oferty stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Oferta powinna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, 

czytelnie, w języku polskim. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, 

komputerowym albo ręcznym. 

4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki. 

5. Opis sposobu przygotowania ofert:  

 

Miejsce i termin składania ofert:  

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w Urzędzie Gminy Raciąż ul. Kilińskiego 2, 

09-140 Raciąż, pok. nr 14 (sekretariat) do dnia 4 grudnia 2015 r. do godz. 12:00 

Koperta musi byś opisana:  

Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: 

Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) oraz oprogramowania w ramach realizacji 

projektu pod nazwą „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż” 

 

6. Kryteria wyboru ofert  

Cena 100 - należy przedstawić cenę brutto za przedmiot zamówienia. Zamawiający nie poniesie 

żadnych dodatkowych kosztów wykonania usługi. W szczególności nie przewiduje się zwrotu 

kosztów dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.  

Punkty w ramach tego kryterium zostaną przyznane Wykonawcy wg wzoru:  

 

Cena brutto wykonawcy z najniższą ceną  

_______________________________     x100  

 

Cena brutto wykonawcy badanego  

 

7. Zastrzeżenia  

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Gminy Raciąż do żadnego określonego działania  

Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Gminy Raciąż do akceptacji oferty, 

w całości lub części i nie zobowiązuje Gminy Raciąż do składania wyjaśnień czy powodów 

akceptacji lub odrzucenia oferty.  

Gmina Raciąż nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy 

wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem  

oferty.  

Gmina Raciąż zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania 

ofertowego.  

 

Wójt Gminy Raciąż 

(-) Ryszard Giszczak 
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