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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
23-04-2020

Termin składania ofert
30-04-2020

Numer ogłoszenia
1243353

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej
propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
6. Ofertę na Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikiem do
oferty tj. Specyfikacją techniczną urządzenia wraz z akcesoriami złożyć należy do dnia 30 kwietnia 2020 r. za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@rozprza.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
zamowienia@rozprza.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
W sprwach formalnych: Joanna Zając; W sprawach merytorycznych: Michał Tokarski i Sławomir Laszczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Joanna Zając tel. 44/ 649 61 08 wew. 13; Michał Tokarski tel. 44/ 649 61 08 wew. 14; Sławomir Laszczyk tel. 44/
649 61 08 wew. 26

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakup 23 fabrycznie nowych laptopów z oprogramowaniem
Parametry laptopa nie mogą być gorsze niż:
• Procesor Intel I5 min. 8 generacji,
• pamięć RAM min. 8GB,
• dysk SSD min. 256GB,
• przekątna ekranu 15.6”,
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• rozdzielczość FHD1920 x 1080,
• kamera wbudowana w ramkę ekranu,
• wbudowane głośniki stereo,
• mikrofon,
• wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe,
• LAN 10/100/1000 Mbps,
• Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac),
• moduł Bluetooth,
• porty: USB 3.0 – min. 1 szt.,
• HDMI – min. 1 szt.,
• USB 2.0 – min. 2 szt.
• RJ-45 -1 szt. (dopuszcza się zewn. kartę sieciową na USB),
• Bateria Li-Ion lub Li-Polymer,
• zasilacz,
• Windows 10 PL (wcześniej nie aktywowana),
• Office 2019 PL Standard wersja edukacyjna (wcześniej nie aktywowana)
• Mysz optyczna lub laserowa z rolką przewijania z trzema przyciskami, typ złącza USB, kolor czarny.
• Napęd optyczny DVD-RW (dopuszcza się napęd zewnętrzny pod USB)
2. Dostawa do Urzędu Gminy w Rozprzy, Al. 900 lecia 3, 97-340 Rozprza
3. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia
4. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV): 30.21.31.00-6 Komputery
przenośne, 48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: piotrkowski Miejscowość: Rozprza

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Zakup laptopów - ma na celu doposażenie szkół z terenu gminy Rozprza w sprzęt dydaktyczny.

Przedmiot zamówienia
Zakup 23 fabrycznie nowych laptopów z oprogramowaniem do projektu "Rozwińmy skrzydła – poprawa jakości
kształcenia w gminie Rozprza" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020
Parametry laptopa nie mogą być gorsze niż:
• Procesor Intel I5 min. 8 generacji,
• pamięć RAM min. 8GB,
• dysk SSD min. 256GB,
• przekątna ekranu 15.6”,
• rozdzielczość FHD1920 x 1080,
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• kamera wbudowana w ramkę ekranu,
• wbudowane głośniki stereo,
• mikrofon,
• wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe,
• LAN 10/100/1000 Mbps,
• Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac),
• moduł Bluetooth,
• porty: USB 3.0 – min. 1 szt.,
• HDMI – min. 1 szt.,
• USB 2.0 – min. 2 szt.
• RJ-45 -1 szt. (dopuszcza się zewn. kartę sieciową na USB),
• Bateria Li-Ion lub Li-Polymer,
• zasilacz,
• Windows 10 PL (wcześniej nie aktywowana),
• Office 2019 PL Standard wersja edukacyjna (wcześniej nie aktywowana)
• Mysz optyczna lub laserowa z rolką przewijania z trzema przyciskami, typ złącza USB, kolor czarny.
• Napęd optyczny DVD-RW (dopuszcza się napęd zewnętrzny pod USB)
2. Dostawa do Urzędu Gminy w Rozprzy, Al. 900 lecia 3, 97-340 Rozprza
3. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia
4. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV): 30.21.31.00-6 Komputery
przenośne, 48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów,
określone w zapytaniu, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań i
oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi, do
których spełnienia zobowiązany jest wykonawca.
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one
uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych niż założone w dokumentacji.
Ilekroć w zapytaniu pojawiają się nazwy produktu lub patentu, to mają one charakter przykładowy, a ich
wskazanie ma na celu jedynie określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie
ofert równoważnych. Przez „ofertę równoważną” należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu
zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający
minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem.
Dostarczany asortyment, składający się na przedmiot zamówienia musi nadawać się do natychmiastowego
użytkowania i nie będzie posiadał wad fizycznych. Jednocześnie będzie fabrycznie nowy, pełnowartościowy oraz
wyprodukowany wyłącznie ze 100% nowych elementów składowych.

Kod CPV
30213100-6

Nazwa kodu CPV
Komputery przenośne

Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 05 czerwca 2020 r.

Załączniki
Załącznik Nr 2 Wzór umowy
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Załącznik Nr 1 Formularz oferty Wykonawcy
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena brutto 100%.
2. Sposób obliczania ceny: ceną oferty jest łączna cena brutto za przedmiot zamówienia.
Przy obliczaniu ceny brutto za realizację zamówienia oraz przy wycenie wszystkich składników oferty,
wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia podatku VAT wg stawki właściwej dla przedmiotu zamówienia.
3. Oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma 100 punktów, pozostałe otrzymają punkty wyliczone wg wzoru:
C min
C= --------------- x 100% x 100
Cb
gdzie:
C - wartość punktowa danej oferty
C min - oferowana najniższa cena
C b - cena oferty badanej
Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane kryterium (jest najtańsza).

Wykluczenia
1.Oferty złożone po terminie zostaną automatycznie odrzucone, nie będą brane pod uwagę (decyduje godzina
wpływu).
2.Oferty złożone bez załączników lub niespełniające wymogów zapytania ofertowego zostaną odrzucone.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA ROZPRZA

Adres
Aleja 900-lecia 3
97-340 Rozprza
łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu
446158068
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Fax
446158006

NIP
7712657591

Tytuł projektu
Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza

Numer projektu
RPLD.11.01.02-10-0095/18-00
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