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 Staszów, dnia 6.08.2020 r.  

ZAPROSZENIE 

do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na 

zakup i dostawę sprzętu komputerowego  

w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

w okresie pandemii COVID-19" 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój 

usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych 

cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 

świadczonych w interesie ogólnym 

 

Nazwa i adres zamawiającego  

Powiat Staszowski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie  

ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów  

tel.(015) 866 50 70  

e-mail: pcpr@staszowski.eu  

 

Postępowanie prowadzone jest z zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku (Dz. U. 2020 poz. 374 z 

późniejszymi zmianami) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wytycznymi 

do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, a także 

z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji, przy udzielaniu zamówienia stosowane są regulacje 

zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  

 

1. Opis przedmiotu zamówienia  

1) zakup i dostawa sprzętu komputerowego - Zakres rzeczowy usługi został określony w 

charakterystyce przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1  

2) Nazwy i kody przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 

CPV: 30213100-6 Komputery przenośne, 48000000-8 Różne pakiety oprogramowania i systemy 

komputerowe  

 

2. Termin wykonania zamówienia:  

Nie później niż do 24 sierpnia 2020 r.  

 

3. Warunki udziału w rozpoznaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków  

1) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  
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a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania,  

b. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,  

c. sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie przedmiotu zamówienia.  

 

4. Informacje o wykluczeniu:  

Wykonawca zostanie wykluczony z rozpoznania, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w w/w zakresie Wykonawca składa oświadczenie 

stanowiące załącznik do zaproszenia.  

 

5. Warunki wykluczające z udziału w rozpoznaniu  

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach niespełnienia 

opisanych warunków.  

 

6. Informacje dotyczące warunków składania ofert.  

1) Niniejsze zaproszenie oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu 

sporządzenia oferty.  

2) Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zaproszeniu.  

3) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

4) Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw, oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, muszą być 

przedstawione w formie oryginału lub innego dokumentu potwierdzającego zawarte w oświadczeniu 

informacje. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia musi być złożone w formie oryginału.  

 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w rozpoznaniu  

1) Oferta musi zawierać:  

a) Ofertę cenową  
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b) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym  

c) Oświadczenie dot. spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu  

d) Oświadczenia dot. prawidłowego wykonania zlecenia  

2) Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek oraz 

wyszczególnienie załączników do oferty wpisana do formularza ofertowego – załącznik do 

zaproszenia. (Niespełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność 

złożonej oferty, która nie została ponumerowana oraz nie zostały wyszczególnione załączniki, 

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.).  

3) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi 

tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: 

„Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.  

4) Zamawiający wymaga, by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku 

polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego 

dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  

 

8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów.  

1) Rozpoznanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej (złożonej 

siedzibie zamawiającego, wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru lub wysłane w formie 

elektronicznej: e-mail).  

2) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało 

mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.  

3) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  

 

9. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.  

1) W sprawach prowadzonego postępowania kontakt – Joanna Mazur lub Justyna Wójcik, tel. 15 866 

50-70  

2) Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać pod wymienionym 

powyżej numerem telefonu lub osobiście w siedzibie prowadzącego postępowanie od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.  

 

10. Opis sposobu przygotowania ofert.  

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

2) Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego, 

określonych w zaproszeniu.  
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3) Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, ul. 

Szkolna 4, 28-200 Staszów lub przesłać pocztą, w terminie do dnia 17.08.2020 r. do godz. 10:00 z 

dopiskiem:  

Oferta na zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19"  

4) Przedmiotowe Zapytanie znajduje się na stronie BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Staszowie, na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie oraz na 

stronie internetowej Powiatu Staszowskiego. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest 

zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tych stronach, gdyż wszelkie informacje związane z 

zapytaniami do przedmiotowego rozpoznania oraz odpowiedzi na pytania wykonawców Zamawiający 

zamieści na tej stronie.  

 

11. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował 

przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

 Nr kryt.  KRYTERIA OCENY OFERT  Znaczenie  

1  Cena brutto  90 pkt.  

2  Czas dostawy sprzętu komputerowego  10 pkt.  

Razem: 100 pkt.  

 

Nr kryt. Nazwa kryterium 

oceny 

Opis kryteriów oceny 

 
 
1 

 
 
Cena brutto 

 
 Cena powinna być podana w złotych wraz ze 

wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.  
 Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone 

wg następującego wzoru:  
C = (Cmin : C0) x 90  
gdzie:  
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,  
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,  
C0 – cena obliczona badanej oferty.  
 Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku.  
 Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i 

być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne 
podatki, obciążenia i koszty. W ramach niniejszego 
kryterium Oferent może uzyskać maksymalnie 90 
punktów.  
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2  

 
 
Czas dostawy 
sprzętu 
komputerowego  

 Zamawiający przyzna ofercie punkty wg poniższych 
zasad:  

- za termin wykonania od 19 do 21 sierpnia br. 
Zamawiający przyzna 10 pkt.  
- za termin wykonania 24 sierpnia br. Zamawiający przyzna 
0 pkt.  
 W przypadku, gdy wykonawca nie wpisze w w/w 

załączniku terminu wykonania zamówienia, 
Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje termin 
realizacji dostawy na dzień 24.08.2020 r. i przyzna 0 
pkt. za to kryterium  

 

Razem: 100 pkt.  

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty, która uzyska najwyższą ilość 

punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria i której zakres rzeczowy jest zgodny z wymaganiami 

zamawiającego.  

1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszym zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

kryterium wyboru.  

2) W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej oferentów takiej samej ilości punktów, zostanie 

wybrana oferta zawierająca najniższą całkowitą cenę brutto. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej 

samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie 

mogą zaoferować cen wyższych niż zadeklarowane w złożonych pierwotnie ofertach.  

 

12. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego.  

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub mailowa 

oferenta, którego oferta została wybrana.  

 

Nadmieniamy, iż zapytanie ma charakter informacyjny i nie jest wiążące dla żadnej ze stron.  

 

Anna Ogórek 
Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie 

w Staszowie 
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 Załącznik nr 1  

 
CHARAKTERYSTYKA ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawę sprzętu komputerowego – 57 szt. komputerów 
przenośnych-laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w 
pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”. Oprogramowanie to oprogramowanie 
podstawowe, oprogramowanie służące do nauki, wyrównywania braków szkolnych, podnoszenia 
kompetencji, organizacji czasu wolnego oraz oprogramowanie dotyczące poszerzania wiedzy w 
zakresie tematyki podnoszonej w czasie nauczania zdalnego. 
 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

1.  Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o 
rozdzielczości: 

FHD (1920x1080) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność 
min 220 nitów, kontrast min 300:1 

2.  Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji 
biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, 
dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna 
baza danych, stacja programistyczna 

3.  Procesor Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w 
komputerach przenośnych, taktowany zegarem, co najmniej 
1,20 GHz, z pamięcią cache L3 co najmniej 4 MB, TDP 15W lub 
równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86 

Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście 
Passmark CPU Mark v10 wynik min.: 5260 punktów (wynik 
zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie 
http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy 
dołączyć do oferty.  

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności 
przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć 
zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne 
porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz 
z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 
dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 

http://www.cpubenchmark.net/
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4.  Pamięć 
operacyjna RAM 

1 x 8GB DDR4-2666 

 

5.  Parametry 
pamięci masowej 

Min. 256 GB SSD M.2 NVMe 

 

6.  Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego 
przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem 
dla DirectX 12, wyposażona w min 32 jednostki wykonawcze 
(EU) oraz taktowania na poziomie min. 900 MHz. 

7.  Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa stereo, wbudowane 2 głośniki (stereo) 

Wbudowany w obudowę matrycy mikrofon wraz z kamerą HD 

8.  Wymagania 
dotyczące 
baterii i 
zasilania 

3-cell, 41WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji 
producenta min 12 godzin 30 minut Zasilacz o mocy min. 45W 

9.  Zgodność z 
systemami 
operacyjnymi i 
standardami 

Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft 
Windows 10 Pro, zainstalowany system operacyjny National 
Academic Plus niewymagający aktywacji za pomocą telefonu w 
firmie Microsoft. 

10.  Certyfikaty i 
standardy 

 Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy 
załączyć do oferty) 

 Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć 
do oferty) 

 Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym 
zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji 
substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia 
producenta jednostki 

 Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie 
Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną 
platformę systemową (wydruk ze strony) 

 Certyfikat EPEAT 2019 na poziomie SILVER dla Polski  
Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w 
internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza 
się wydruk ze strony internetowej 

 Certyfikat Energy Star 6.1 – komputer musi znajdować się na 
liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov  

11.  Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 
7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji 

http://www.epeat.net/
http://www.energystar.gov/
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operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB 
(wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej 
komputera oraz oświadczenia producenta). 

12.  Waga i wymiary Waga max 1.9 kg z baterią 3-cell 

Szerokość: max 376 mm 

Wysokość z przodu: max 22,5 mm  

Głębokość: max 246 mm 

13.  BIOS 1. Możliwość odczytania z BIOS:  
1. Wersji BIOS 

2. Modelu procesora, prędkości procesora,  

3. Informacji o ilości pamięci RAM  

4. Informacji o: numerze seryjnym. 

2. Możliwość wyłączenia/włączenia: wirtualizacji, z poziomu 
BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, 
urządzeń zewnętrznych. 

3. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji 
roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz 
sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z 
dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do 
niego, urządzeń zewnętrznych. 

4. Ustawienia hasła Administratora oraz PowerOn bez potrzeby 
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń 
zewnętrznych. 

14.  Bezpieczeństwo FW TPM 2.0 

Złącze typu Kensington Lock 

15.  Warunki 
gwarancji 

2-letnia gwarancja producenta  

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie 
usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 
komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – 
wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy 
potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany 
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przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego 
Producenta 

16.  Oprogramowani
e dodatkowe  

1. Microsoft Office Home & Student 2019 PL  Box Win/Mac 
32/64bit 

17.  Wymagania 
dodatkowe 

1. Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 1.4 z lewej strony 
obudowy, 2 szt. USB 3.1 Gen.1 z lewej strony obudowy, 1 
szt. USB 2.0 z prawej strony, RJ-45 z lewej strony obudowy, 1 
x złącze słuchawkowo/mikrofonowe (COMBO) z lewej strony 
obudowy, czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC z 
prawej strony obudowy.  

2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 
zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n/AC 
(2x2) + Bluetooth 5.0 (COMBO), zintegrowany z płytą główną 
lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express.  

3. Klawiatura (układ US -QWERTY), min 102 klawisze z 
wydzieloną strefą klawiszy numerycznych. Touchpad  

4. Wbudowany napęd optyczny 8x DVD +/- RW dostępny z 
prawej strony obudowy 

5. mysz optyczna, komunikacja komputerem: przewodowa, 
interfejs: USB 

6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji 
sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu 
numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 

 
 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego pod 
warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub  lepszych parametrach 
technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany 
przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia pełnej zgodności parametrów oferowanego 

sprzętu z wymogami niniejszego Zapytania. W tym celu Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego 

dostarczą do siedziby Zamawiającego w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania, próbkę 

oferowanego sprzętu. W odniesieniu do programowania mogą zostać dostarczone licencje 

tymczasowe, w pełni zgodne z oferowanymi. Ocena złożonych próbek zostanie dokonana przez 

Komisję na zasadzie spełnia / nie spełnia. Z badania każdej próbki zostanie sporządzony protokół. 

Pozytywna ocena próbki będzie oznaczała zgodność próbki (oferty) z treścią Zapytania. Niezgodność 

próbki z Zapytaniem chociażby w zakresie jednego parametru podlegającemu badaniu bądź 

nieprzedłożenie wymaganej próbki w sposób i terminie wymaganym przez Zamawiającego będzie 

oznaczało negatywny wynik oceny próbki i będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 
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89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. z uwagi na fakt, że 

treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy sposób 

przygotowania i złożenia próbek zostanie dostarczony wykonawcom wraz z wezwaniem do złożenia 

próbek.  

3. Komputery przenośne-laptopy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, 

należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad 

prawnych (nie obciążony jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich), nieużywane, 

niepowystawowe. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane z 

nowych elementów.  

4. Wraz z dostawą sprzętu Wykonawca dostarczy również: instrukcję obsługi w j. polskim oraz 

certyfikaty jakości/licencje (jeśli dotyczy).  

5. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami do siedziby 

Zamawiającego tj. PCPR w Staszowie, ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów, po wcześniejszym uzgodnieniu.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia ryzyka związanego z dostawą towaru w szczególności z 

jego transportem.  

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podawania dodatkowych kosztów związanych z realizacją 

dostawy.  
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Załącznik nr 2 

O F E R T A  C E N O W A 
 

Dane dotyczące Wykonawcy:  

 

Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: 

……………………………………………………………………… 

Numer telefonu: .…/ ……………………  

Numer REGON: .......................................... 

Numer NIP: .......................................... 

Adres kontaktowy email: …………………………………………… 

 

Nawiązując do zaproszenia na: 

Zakup i dostawę  sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w 

pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” 

 

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia: 

Lp. sprzęt komputerowy w ramach 

projektu „Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w 

okresie pandemii COVID-19” 

Ilość Jednostkowa 

cena netto 

PLN 

Wartość netto 

PLN 

(kol.3 x kol 4) 

VAT  

 

Wartość 

brutto PLN 

 1 2 3 4 5 6 

1 Laptop  (pełna nazwa) 

………………………………...                                                                

o parametrach: 

1)Procesor:…………………... 

3)Pamięć RAM: ………....(GB) 
4)Karta graficzna: wbudowana  tak/ 
nie 
5) Kamera: wbudowana tak/ nie* 
6)Dysk twardy:.…..(GB) SSD tak/nie* 
7)Ekran: przekątna ……. [cal],  
8) Dotykowy  tak/nie 

57 szt.  ………….. …………..  ……  ……….. 
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8)Klawiatura: …………………………. 
9) myszka do komputera……………… 
10)Łączność:…………….…………… 
11)Napęd optyczny tak/nie 
11) System operacyjny: nazwa ………  

12)Gwarancja: …..……………(m-ce) 
13)Microsoft Office 2013 dla 
Użytkowników Domowych i Małych 
Firm tak/ nie 
 
Termin wykonania: ……………………. 

2 Razem  

 

    

3 Razem słownie 
   

 

 

  

 

 

Oświadczam, że:  

- cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty dojazdu 
do miejsca realizacji usługi, 

- posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej 
projektem umowy, 

- uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacji niezbędne do rzetelnego sporządzenia 
niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcje umowy, 

- zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach,  w miejscu 
i terminie określonych przez Zamawiającego. 
 

 

......................................... dnia .............................. 

 

…………….……………………………………………… 

imię i nazwisko, podpis osoby/ osób 

upoważnionych do składania oświadczeń 

woli 
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Załącznik nr 3  

 

 

............................, dnia ............................... 

      miejscowość 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania spełniam warunki dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kk. 

 

 

 

 

 

 

........................................................................... 

(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego  

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4  

 

…………………………………………… 

Miejscowość i data 

......................................................... 

Pieczęć adresowa 

 

................................................... 

NIP / Regon 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

Oświadczam, iż ubiegając się o udzielenie zamówienia nie jestem powiązany z Zamawiającym – PCPR 

Staszów osobowo lub kapitałowo w rozumieniu zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  

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 przygotowaniem i 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z n/w osobami: 

        Panią Anną Ogórek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 

podpisy osób upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu oferenta 
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Załącznik nr 5  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

do udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. 

2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Staszowie z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 28-200 Staszów, ul. Szkolna 4, tel./fax: 

15 864 30 58 – reprezentowane przez Dyrektora, zwanego dalej „Administratorem”. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się 

pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres 

siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia lub konkursu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30 000 EURO, zwanego dalej „zamówieniem”. 

4.  Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako 

niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań 

na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – 

jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 

ze zm.) oraz innych przepisów prawa. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być:  

a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; 

b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem, 

przetwarzają w jego imieniu dane osobowe, jako podmioty przetwarzające.  

6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 

określonego w ust. 3, jak również przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), 

akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa. 
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8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu: 

1)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych 

podlegających przetwarzaniu;  

2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo 

żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych1; 

3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących 

przypadkach: 

a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający 

Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 

b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych 

osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, 

c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 

Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – 

do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora 

są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu. 

4) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.  

9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje 

Pani/Panu: 

1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) 

RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu 

wskazanym w ust. 3; 

2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, 

gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi 

art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie 

danych osobowych wyklucza możliwość udzielenia zamówienia.  

12. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.  

 

                                           
1
 Realizacja prawa do sprostowania nie może: 1) skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa; 2) naruszać integralności protokołu 
zamówienia publicznego i jego załączników.  


