
 

 

Zapytanie ofertowe nr 01/NS/2018 

1. Zamawiający 

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. 
Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska 
Ul. 11. Listopada 1, 77-100 Bytów 
Tel. 59 822 74 02 
e-mail: pce@marmolowski.pl 
www.marmolowski.pl 

 

 

2. Przedmiot i termin realizacji zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego w związku i na potrzeby 
realizacji projektu „Nowy start” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podmorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.6 
Adaptacyjność pracowników  
2. Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy 15 dni roboczych. 
3. Zamówienie nie jest udzielane częściach.  
 

3. Kod CPV zamówienia 

30213100-6 - Komputery przenośne 

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

1. Wykonawca jest zobowiązany zakupić i dostarczyć do Zamawiającego 15 sztuk laptopów 

przenośnych: Laptop Lenovo IdeaPad 320-15IKB (81BG0086PB), w tym: 

• Model procesora - Intel® Core™ i5-8250U (6M Cache, 1.60 / 3.40 GHz); 

• Liczba rdzeni procesora - 4-rdzeniowy, 8-wątkowy; 

• Seria karty graficznej - Intel® UHD Graphics; 

• Model karty graficznej - Intel® UHD Graphics 620; 

• Pamięć karty graficznej – współdzielona; 

• Pamięć RAM - 8 GB; 

• Technologia pamięci RAM - DDR4 SO-DIMM; 

• Przekątna ekranu – 15,6 cala 

• Rozdzielczość ekranu – 1920 x 1080 pikseli (Full HD) 

• Typ dysku twardego – SSD 

• Rozmiar dysku twardego – 256 GB 

• Gwarancja – min. 24 miesiące 

• Kolor - czarny 

2. Sprzęt dostarczany w ramach zamówienia powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać 

karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty 

wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja 

zgodności lub certyfikat CE). 

3. Koszt dostawy sprzętu do Zamawiającego ponosi Wykonawca, czym nie może obciążyć 

Zamawiającego. 

 



UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu i zakres wykluczenia z udziału w postępowaniu:  

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

5. Sposób przygotowania oraz sposób i termin złożenia oferty: 

1. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 

do zapytania.  

2. Formularz ofertowy wraz z ewentualnymi załącznikami należy dostarczyć w zamkniętej kopercie 

osobiście, przez posłańca, kurierem lub przesłać listownie do siedziby Zamawiającego na adres: 

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska 

Ul. Zaułek Drozdowy 2 

77-100 Bytów 

Z dopiskiem: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Nowy start” 

 
 

lub scan podpisanej oferty przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej za potwierdzeniem 

odbioru na adres: projekty@marmolowski.pl, w tytule wiadomości wpisując: Dostawa sprzętu 

komputerowego na potrzeby projektu „Nowy start” 

 

3. Termin składania ofert upływa 25.02.2018 r. o godz. 23.59. 

4. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży 

obowiązek złożenia oferty w terminie. 

5. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną 

odrzucone z przyczyn formalnych.  

6. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania danego Wykonawcy 

zgodnie z danymi znajdującymi się w dokumencie rejestrowym lub upoważniającym do 

występowania w obrocie prawnym lub przez osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo do 

złożenie oferty. Pełnomocnictwo stanowi wymagany załącznik do oferty.  

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób 

podpisujących ofertę. 

8. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają 

one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy do ich korekty/uzupełnienia w 

ciągu 3 dni roboczych oraz wskaże zakres wymaganych korekt/uzupełnień. Nie dopuszcza się 

dokonywania korekt/uzupełnień, które wpływają na treść złożonej oferty. Korektom oraz 

uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy nie mające wpływu na treść i ważność złożonej 

oferty. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty. 

9. Oferta zostanie odrzucona w przypadku, gdy: 

• jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego i załączników do niego; 

• wartość zamówienia wskazana przez Wykonawcę przekracza kwotę zarezerwowaną przez 

Zamawiającego na realizację zamówienia ; 
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• Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę; 

10. W związku z odrzuceniem lub niewybraniem oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia 

przeciwko Zamawiającemu. 

11. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13. Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed upływem terminu na składanie ofert. 

Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak 

składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY". 

14.   Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez 

siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. 

Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak 

składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”. 

 

6. Sposób kontaktu z Zamawiającym: 

Dodatkowych informacji nt. zapytania ofertowego udzielają pracownicy Zespołu ds. projektów – tel. 

796 000 043, e-mail: projekty@marmolowski.pl 

 

7. Termin związania ofertą: 

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu 

składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może wyrazić zgodę na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

8. Kryteria oceny ofert: 

Oferty wykonawców, którzy nie zostali odrzuceni zgodnie z zapisami pkt. 6 ust. 9 zapytania zostaną 

poddane ocenie ze względu na kryterium: 

 

NAZWA KRYTERIUM OCENY OFERT: 

 
WAGA (Wg.) 

Cena 80% 

Okres gwarancji  20% 

 

CENA: 
Zamawiający przyjmuje cenę jako kryterium oceny ofert, przypisując jej rangę 80 pkt. Wartość 
punktowa powyższego kryterium obliczana będzie według następującego wzoru: 

         
            Cn 
X = -------------- x 100 pkt x 80% (Wg.)  
             Cb 

gdzie: 
X – kryterium cena oferty 
Cn – cena oferty najkorzystniejszej (najniższa) spośród oferowanych 
Cb – cena oferty badanej 
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem reguł 
matematycznych. 
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Wykonawca podaje w ofercie cenę brutto łącznie z podatkiem VAT. W cenie należy uwzględnić 
wszystkie koszty jakie będzie musiał ponieść Zamawiający w związku z realizacją zamówienia, w 
tym podatek VAT. Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 
 
Cenę oferty należy określić z należytą starannością, z uwzględnieniem wszystkich kosztów 
związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu dostawy, niezbędnych do wykonania 
zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę, w tym 
podatek VAT. 
 
Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu 
ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. 
Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez 
Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości 
ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. 
działań w celu jej określenia. 
 
 
OKRES GWARANCJI: 
Zamawiający przyjmuje gwarancję na przedmiot zamówienia jako kryterium oceny ofert, 
przypisując jej rangę 20 pkt. Wartość punktowa powyższego kryterium obliczana będzie 
następująco: 
 
 
0 pkt - jeżeli Wykonawca deklaruje minimalnie wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji 
na sprzęt, tj. 24 miesiące; 
 
50 pkt – jeżeli Wykonawca deklaruje 36 miesięczny okres gwarancji na sprzęt; 
 
100 pkt  – jeżeli Wykonawca deklaruje 48 miesięczny okres gwarancji na sprzęt. 

 
 

Liczba przyznanych punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium tj. 20% (Wg.) 
 
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem reguł matematycznych. 

 
Punkty przyznane danemu Wykonawcy w ramach kryterium cena oraz gwarancja zostaną 
zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę 
punktów, maksymalnie 100. 
 

9. Wybór Wykonawcy: 

 

1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który uzyskał największą liczbę punktów 

w ocenie złożonych ofert. 

2. Gdy Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę na daną część zamówienia wszystkie oferty złożone 

zostaną odrzucone. 

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem 

strony internetowej, na której było umieszczone zapytanie ofertowe.  

4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej Wykonawców 

Zamawiający przeprowadzi z nimi pisemne negocjacje.  



 

 

 

 

10. Informacje dotyczące zawarcia umowy i warunków płatności 

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą dotyczącą realizacji dostawy, który uzyskał największą 

liczbę punktów z badania ofert. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odstąpi od 

podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą stało się niemożliwe z 

innych przyczyn, Zamawiający może podpisać umowę z Wykonawcą, który jako drugi uzyskał 

największą liczbę punktów z badania ofert. 

 

 

11. Informacje dodatkowe:  

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

2. Zamawiający nie przewiduj udzielenia Wykonawcy dodatkowego zamówienia, nieobjętego 

zamówieniem podstawowym. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny. 

 

12. Załączniki:  

1. Formularz ofertowy– załącznik nr 1; 

 

Bytów, dnia 16.02.2018 r. 

 

 

 

 


