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ZAPROSZI NIf DO ZT,OZENIA OFER'I'Y CENOWf.I

I. ZAMAWIAJ,{CY

Zanawia.jqcy Gmina Ogrodzieni€c

Adres: Plac Wolnosci 25;42-440 Ogrodzieniec

Telefon: 3216709700. faks. 32161 09121

Strona intemetowa: www.ogrodzieniec.pl

Adres e-mail: oerodzieniec@oexodzieniec.pl

NIP| 64922'/5822

REGON: 276258842

II. NAZWA ZAMOWIENIA:

Zekup sprzQtu komputemwego rr, ramach zsdsnia,,Cyfmwo Akt]"rvni Mieszkafcy
Gminy Ogrodzieniec"

Postgpowanie prowadzonejest zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zam6wieri publicznych (Dz.U. 2 2018 poz. 1986 z p6Ln- zm-) wartosd zam6wienia nie przekracza

wyrazonej w zloi,ch r6wnowartosci 30 000 euro

UI. PRZEDMIOTZAMOWIENIA

Przedmiotem zam6wienia jest zakup sprzgtu komputerowego w mmach zadania ,,Cyfrowo
AktItrtri Mieszkaicy Gminy Ogrodzieniec", dofireosowany ze Srodk6w Programu
Operacyjnego Polsks Cyfmwa na lata 2014-2020, w ramech Osi Priorrtetowe, III. Cyfrowe
Kompetencje spoleczeistwa, Dzialanie 3.1 Dzialania szkoleoiowe na rzecz rozwoju kompet€ncji
cyfrowych w remach pmiektu Nr. POPC.03.01.00-00-00971E pt.. E-akgryni Mi€szkancy
Wojew6dztwa Shskiego i Opolskiego"

unia Europ€jsra T:--;-ltuq{r"fu l 1 .'ltuvarlr4hr4 L::-l
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I \',. OPIS PRZf, DMIOTU ZAMOWIENIA
Komputer przenosny (8 sztuk)

a) Procesor dwurdzeniowy,4 w4tki, osi4gaj4cy w tescie CPU PassMark minimum 5532
punkt6w;

b) Bateria: minimum 6h pracy na bateriii
c) PamiQi RAM: minimum 4 GB (4096 MB) SODIMM DDR4 lub wilcej;
d) Typ dysku twardego: SSD

e) Pamigi masowai minimum 128 GB, zawiera partycjg RECOVERY umozliwiaj4c4
odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze w
przypadku awarii;

f) System operacyjny: Windows l0 Professional X64 PLI
g) Ekran: LED, minimum 14", rozdzielczos6 1366x768 pikseli lub wyzsza

h) Karta graficzna: zintegrowana z procesorem lub w postaci odrgbnego ukladu;
i) Zlqcz i l4cmoea:
. WIFI o standardzie co najmniej 802.1I g., Bluetooth 4.1

. porD, USB: 2x USB 3.0, IXUSB 2.0

. Inne porty -HDMI lub r6wnowazne, Audio typu Combo, crytnik kart pamigci

SD/SDHX/SDXC
. zintegrowane komponenty multimedialne: kamera intemetowa zintegrowana z

matrycq , mikrofon zintegrowany z obudow4, wbudowane glosniki stereo, karta audio.
. ts\ arancja min'mum 24 miesi4ce

Wykonawca zobowi4zuje sig w szczeg6lnosci do dostarczenia fabrycznie nowego sprzgtu,
wolnego od wad fizycznych i prawnych oraz wydania dokumentacji dotycz4cej dostarczonego

sprz9tu.

Do sprzgtu nale2y dolqczyi wszelkie kable i akcesoria niezbgdne do ich prawidlowego
u4.tLo$ania { np. Label,,asilajqc). zasilacz,

W cenie oferty natezy uwzglqdnii transport sprzgtu do miejsca wskazanego przez

Zamawiajqcego oraz ewentualne ubezpieczenie od mozliwych uszkodzei.
SprzQt bgdzie dostarczony na adres wskazany przez Zamawiaj4cego, tj. do siedziby Urzedu
Miasta i Gminy w Ogrodzieicu, Plac WolnoSci 25, 42-440 Ogrodzieniec. Przedmiot

zam6wienia nalezy dostarczy6 w godzinach 8:00 do l7:00 (pon.), 7:30 do l5:30 (wt, 6r, czw.)
i od 7:10 do l4:10 (pt.)

Odbi6r sprzgtu nast4pi w formie protokofu odbioru po uprzednim stwierdzen iu jego zgodnoSci

z warunkami zam6wi€nia.
Wykonawcajest zobowiqzany do udzielenia gwarancji i rgkojmina sprzgt na okres minimum
24 miesiQcy. Okres liczonyjest od dnia odbioru kohcowego, a gwarancja obejmuje wszystkie
wady konstrukcyjne i materialowe dostarczonych towar6w.
Oznaczenie wg Wsp6lnego Stownika Zam6wieri CPVI
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9. Zamawiajqcy nie dopuszcza przedstawienia ccny w kilku wariantach w zalezno6ci od
zastosowanych rozwiqzai. W przlpadku przedstawienia ceny w taki spos6b, oferta zostanie

odrzucona.
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Cena oferty powinna by6 wyrazona w zlotych polskich, z dokladnodciq do groszy i dw6ch
miejsc po przecinku.

Cena ofertyjest cenq ryczahowq i powinna obejmowad wszystkie koszty i elementy zwi4zane
z wykonaniem zamdwienia. Ceny okreslone przez WykonawcA zostan4 ustalone na okes
trwania umowy i nie podlegajq zmianom.

Przedmiot zam6wienia bgdzie dofinansowany ze 6rodk6w Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na l^ta, 2014-2020. w ramach Osi Prior),tetowej lll. Cyfrowe Komperencje
spoleczeistwa, Dzialanie 3.1 Dzialania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
w ramach projektu Nr. POPC.0l.0 i.00-00-0097/ 18 pt. ,, E-aktywni Mieszkaicy Wojew6drwa
Sl4skiego i Opolskiego"

KRYTERIA OCEI\TY OFERT

Cena brutto oferty 9070
C = Cmi./Cbad x 90%, gdzie I pkFl%

Gdzie:

C ilo# punllow badanej oferry kryerium cena.

Cmin cena oferty (brutto) najnizsza spoir6d wszystkich badanych ofen,
Cbad - cena (brutto) badanej oferty

Oke6lona przez Wykonawcg w formularzu ofertowym cena jest cen4 ryczakowq za
wykonanie calosci przedmiotu zam6wienia. Jest ostateczna i nie podlega zrnianie w okresie
obowiqzywania umo*y, musi obejmowai wszelkie koszty z wykonaniem przedmiotu
zam6uienia i nie bgdzie podlegala walorlzacji.
Ceng nalezy obliczy6 z uwzglgdnieniem podatku od towfi6w i uslug VAT, naliczonego
zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami. Suma wartoSci brutto stanowi ceng oferty (zgodnie z
formulatzem oferty). Cena ta bQdzie brana pod rwagg przez Zamawi^j4cego w trakcie wyboru
ofery najkorzystniejszej. Cena ofertowa powinna by6 podana w zlotych polskich cyframi, z
zaokrqgleniem do dw6ch miejsc po przecinku.

Zama\\i^j4cy nie bgdzie udziela6 zaliczek na realizacjg zam6wienia. Cena ofertowa nie
podlega waloryzacji do korica realizacji przedmiotu. Wszelkie rozliczenia z*iqzane z
realizacje zam6wienia, kt6rego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe dokon),\,ane bgdq w
PLN. W przypadku rozbieznoSci pomigdzy cen4 wpisanq liczbowo a slownie, przyjmuje sig za
prawrdlowq cenq 15 czahowq podanq slownie.
Zamawiaj4cy do oceny kryterium,,Cena" pobierze dane z Formularza ofertowego zlozonego
przez Wykonawca (formularz stanowi zal4cznik nr 1)

l) Je2eli zostanie zlozona oferta, kt6rej wyb6r prowadzitby do powstania u Zamawiajqcego
obowi4zku podatkowego zgodnie z pfiepisami o podatku od towar6w i usfug, Zamawiajqc) w
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej cenie podatek od towar6w i uslug,
kt6ry mialby obowiqzek rozliczyd zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku
Wykonawca, skladajqc ofertg, informuje Zamawiajqcego, czy wyb6r oferty bgdzie prowadzi6
do powstania u Zunawia:4cego obowiqzku podatkowego, wskazuj4c nazwg (rodzaj) towaru
lub uslugi, kt6rych dostawa lub swiadczenie bgdzie prowadzid do jego powstania, oraz
wskazujQc ich wartosi bez kwoty podatku.

l.
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W sltuacji zaistnienia okoliczno{ci, o kt6rych mowa w ppkt. l) Wykonawca sklada ofertg o
wartosci netto a Zamawiajqcy w celu por6wnania ofert doliczy podatek od towar6w i ustug
VAT. (*tzw. ,,odwr6cony VAT" omacza, ze Z^fi wia:4cy zobowiqzany jest do rozliczenia
podatku od towar6w i usfug. Wykaz towar6u do kt6rych stosuje sig tzw- ,,odwr6cony VAT"
okreSlazal4czniknrlldoustawyzdniallmarca2004r.opodatkuodtowar6wiustug(tj.
DzU .z 201E t . poz. 21 7 4 z p62n. zrn.\

Okres gwarancii - l07o
Wymagany przez Zamawiajqcego minimalny tj. najk6tszy mozliwy okres gwarancji na caly
przedmiot zam6wienia to 24 miesi4ce, liczqc od daty protokolamego odbioru peedmiotu
zam6wienia, a maksymalny qj. najdluzszy mozliwy okres gwarancji, za kt6ry zostan4
przyznane punkty to 36 miesigcy.

Wykonawca musi zadeklarowad okes gwarancji na wykonanie calego przedmiotu umowy
(urzqdzenia) w nastgpuj4cych pelnych miesi4cach, tj. 24 miesi4ce, lub 36 miesigcy.

Za zaoferowanie okrcsu gwarancji zostanq przyznane punkty w okeslonei ponizei wysokoscil

24miesiQce-0punkt6w
36 miesiecy - l0 punkt6w

Zaoferowany pzez WykonawcA okres gwarancji dfu2szy niz 36 miesigcy nie bgdzie

dodatkowo punktowany. Jezeli Wykonawca w formularzu ofertowym zaproponuje okres
gwarancji kr6tszy niz 24 miesiqce to Zamawiaj4cy odrzuci ofertg jako niezgodnq z
zapltaniem ofertowym.

Przy obliczeniu punkt6w, Zamawiajqcy zastosuje zaokr4glenie do dw6ch miejsc po przecinku.
Za ofertg najkorzystniqjszq uznana zostanie oferta, kt6ra uzyska najwyzsz4 liczbg punkt6w
wyliczonq jako sumg punkt6w uzyskanych w ww. krlteriach. Jezeli nie b9dzie mozna
dokonai wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, i€ dwie lub wigcej ofert przedstaw;a

taki sam bilans ceny i innych kr).teri6w oceny ofert, Zamawiaj4cy sposr6d tych ofert wybiera
ofertg z nizsz4 cen4.

Tf, RMIN WYKONANIA ZAM6WIENIA
Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu zam6wienia rozpoczyna sig z dniem podpisania

umowy z Wykonawcq.
Data zakoicz€nia: do 12.02.2020t.
Wykonawca, kt6ry zlozy najkorzystniejszq ofertg zobowiqzany b9dzie do podpisania umowy
w terminie i miejscu wyznaczonym pfiez Zamawiaj}cego. Wykonawca zobowiqzuje siq

ul14 mai \tala cene prlez olres obouiqzyvrania umou1.

\ t.

VII. MIT]JSCE I TERNIIN SKI,ADANIA OFERT

L Oferty nalezy skladai do dnia 5 lutego 2020r. do godziny 14:00 w Kancelarii Urz9du
Miasta iGminy Ogrodzieniec p. nr 17 lub pocztq na adres: Urz4d Miasta iGminy
Ogrodzieniec, Plac Wolnodci 25, 42-440 Ogrodzieniec (decyduje data wplywu do Urzgdu) lub
poczt4 elektronicznq na adres sekretariat@osrodzieniec.ol

Ofertg skladanq osobiScie lub przesytan4 pocaq tadyryjnQ nalezy umieSci6 w zabezpieczonej
kopercie i opisai nazwq i adresem zamawiaj4cego, a tak:e napisem Zakup sprzQtu
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komputerowego w ramach zsdatria ,,Cyfrowo Akt).wni Mieszka6cy Gminy
Ogrodzieniec"

W przypadku oferty przesylanej pocrq elektronicznq w temacie wiadomosci nalei) wpisac
Zakup sprzgtu komputerowego w ramach zadania ,,Cyfrowo Ak6,wni Mieszkaicy
Gminy Ogrodzieniec"
Oferty zlozone po terminie nie bgdq brane pod uwag9.
Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czQsciowych lub wariantowych.

MIEJSCtr I Tf,RMIN OTWARCIA OT'trRT
Otwarcie ofert nast4pi 5 lutego o godzinie l4:30 w siedzibie Zamawiajqcego
Urzqd Miasta i Gminy Ogrodzieniec PIac Wolnodci 25,42-440 Ogrodzieniec, sala narad pok.
32

Otwarcie ofert iest iawne.

ISTOTNE DLA WNIOSKODAWCY POSTANOWIENIA

Jezeli Zamawiajqcy dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zam6wienia zosranie
zawarte z Wykonawc4, kt6ry spelni wszystkie postanorvienia i wymagania oraz kt6rego oferta
okaZe si9 naj korzystn ieisza.

Umowa w sprawie realizacji zam6wienia zostanie zawarte z uwzglgdnieniem danych
zawartych w ofercie Wykonawcy.
W momencie, gdy oferent, kt6rego oferta zostala wybrana uchyla sig od zawarcia umowy,
moze wybrad ofertg najkotzystniejszq spoSr6d pozostalych ofert.
Warunki platnoici:

a) Platnosd za zrealizowane zam6wienie zostanie dokonana przelewem na konto wskazane na
fakturze VAT w terminie l4 dni od dnia dorgczEnia prawidlowo wystawionej faktury.

b) Podstaw4 \ ystawienia faltury bgdzie protok6l zdawczo-odbiorczy podpisary przcz
Zamawiaj4cego i Wykonawcg.

UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postgpowania o udzielenie
zam6wieniaje2eli:

a) Nie zostanie zlozona Zadna oferta.

b) Cena zlozone.j oferty przewy2szy kwot9, kt6rq zamawiajqcy moze przeznaczlc na
sfi nansowanie zam6wienia,

Zama\niajqcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zam6wienia bez podania przyczyny
oraz wyboru kt6rejkolwiek ze zlozonych ofert

Do kontaktu w sprawie niniejszego zam6wienia upowaznionyjest Marcin l,ipka,
e-maili m,lipkr@oerodzietriec.pl, tel.32 6? 09 703
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