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 Nr sprawy:  OKE/Reg/06/2021 

 

 

 

 

 

Data: 04.11.2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Nr OKE/Reg/06/2021 

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych. 

 

1. Przedmiot zamówienia 

W związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł. Dyrektor Okręgowej komisja Egzaminacyjnej w Gdańsku zwraca 

się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

dostawę: laptopów, toreb do laptopów, skanerów, dysków i drobnego sprzętu komputerowego na potrzeby 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku zgodnie z opisem zawartym w punkcie nr 2.  
 

Podstawa – niniejsze postępowanie w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niższej od kwoty określonej w art. 2 ust. 

1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest prowadzone zgodnie z wytycznymi Prawa Zamówień Publicznych oraz 

wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego – zarządzeniem Kierownika Zamawiającego.  

Niniejsze zapytanie ofertowe jest skierowane do zainteresowanych zamówieniem wykonawców, opublikowane na stronie 

internetowej Zamawiającego (www.oke.gda.pl) i w BIP, stanowiąc jednocześnie zaproszenie do składania ofert przez 

wszystkich potencjalnych Wykonawców zainteresowanych niniejszym zapytaniem.  

 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 
 

1. Laptopów – 5 szt. 

2. Toreb do laptopów – 8 szt. 

3. Skanerów 9600x6400 dpi – 3 szt. 

4. Dysków SSD Goodram – 5 szt. 

5. Drobnego sprzętu komputerowego. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia.  

 

1 Opis laptopa (5 szt.) 

 

PPaarraammeettrr  WWyymmaaggaannee  mmiinniimmaallnnee  ppaarraammeettrryy  

tteecchhnniicczznnee  

Typ urządzenia Laptop  

Dysk SSD 256GB 

Przekątna ekranu [cal] 15.6 

Powłoka matrycy  Matowa 

Pamięć RAM (zainstalowana) 16 GB 

Zastosowanie Biurowy 

Rodzina procesora Intel Core i5-1035G7  

Karta graficzna zintegrowana 

System operacyjny Windows 10 PRO 

 

http://www.oke.gda.pl/
http://www.morele.net/komputery/laptopy/notebooki-laptopy-ultrabooki-31/,,,,,,,,,,18749O321374/
http://www.morele.net/komputery/laptopy/notebooki-laptopy-ultrabooki-31/,,,,,,,,,,27934O741145/
http://www.morele.net/komputery/laptopy/notebooki-laptopy-ultrabooki-31/,,,,,,,,,,18755O888074/
http://www.morele.net/komputery/laptopy/notebooki-laptopy-ultrabooki-31/,,,,,,,,,,28683O895701/
http://www.morele.net/komputery/laptopy/notebooki-laptopy-ultrabooki-31/,,,,,,,,,,30146O977800/
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2 Torba do laptopa 15,6” w liczbie 8 szt. 

 

3 Opis skanera (3 szt.) 

 

LP Nazwa Przedmiotu Ilość Ilości 

1  Skaner płaski CCD A4, rozdzielczość 

optyczna 9600x6400 dpi 

3 szt. 

 

 

4 Opis dysku (5 szt.) 

 

LP Nazwa Przedmiotu Ilość Ilości 

1 Dysk SSD Goodram gen.2 1 TB 5 szt. 

 

 

5 Opis drobnego sprzętu komputerowego 

 

LP Nazwa Przedmiotu Ilość Ilości 

1 Mysz USB 10 szt. 

2 Głośniki komputerowe 2.0 z zasilaniem, 

wejście liniowe audio, moc głośnika min 2,2 W 

5 szt. 

3 Kamera z mikrofonem USB Full-HD 1080p 3 szt. 

4 Podkładka pod mysz żelowa 10 szt. 

5 Pendrive USB 3.1 Gen.1  /16GB 10 szt. 

6 Pendrive USB 3.1 Gen.1 /32GB 10 szt. 

 

3.  Warunki wykonywania zamówienia: 

 Wykonawca realizujący dostawę  dostarczy urządzenia do siedziby Zamawiającego tj. na III piętro 

w budynku bez windy przy ul. Na Stoku 49 w Gdańsku; 

 Wykonawca udzieli gwarancji na urządzenia na co najmniej 24 miesiące;  

 W przepadku awarii dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji czas usunięcia awarii od momentu 

zgłoszenia do 48 godzin w dni robocze; 

 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dostarczenia kart gwarancyjnych i instrukcji obsługi w formie 

papierowej w języku polskim; 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przetestowania oferowanego urządzenia na etapie wyboru ofert. 

Wszystkie koszty związane z testami ponosi oferent. 

 

4. Termin wykonania dostawy 

         do 30.11.2021 roku  

 

5. Wymagania formalne wobec wykonawców 

Wymaganym jest, aby Wykonawca wykazał, że: 

1. Dysponuje potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym wykonanie zamówienia.  

2. Wykonał w ostatnich 12 miesiącach trzy dostawy w podobnym zakresie wraz z podaniem ich wartości 

i odbiorców. 

Ciężar wykazania spełnienia ww. wymogów leży po stronie Wykonawców. 
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6. Wytyczne dla wykonawców dot. przygotowania treści oferty  

 

Oferta powinna zawierać :  

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (proszę podać cenę netto i brutto w PLN) 

2. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (proszę podać cenę netto i brutto w PLN) 

3. Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych w ostatnich dwunastu miesiącach usług o zakresie takim samym 

lub podobnym do przedmiotu zamówienia ( co najmniej 3 usługi) 

4. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

7. Zasady współpracy, które będą zawarte umowie  

Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy pisemnej, opisującej wymogi zawarte w niniejszym 

zapytaniu ofertowym. W umowie zostanie zawarty zapis o karze umownej w razie nie wykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia bezpośrednio przez osobę/y wymienioną/e w ofercie. 

Zmiany w tym zakresie wymagają pisemnej zgody Zamawiającego. 

Istnieje możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówień uzupełniających w wysokości do 20% 

wartości zamówienia podstawowego, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 

 

8. Proces i kryteria wyboru Wykonawcy 

Oferty będą najpierw poddane ocenie formalnej – ze względu na: kompletność oferty oraz potwierdzenie 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym oraz zdolnością finansową do wykonania 

zamówienia. W tym zakresie Zamawiający rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia podanych informacji.  

Zamawiający dokona następnie porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium wyboru 

najkorzystniejszej oferty spełniającej wyżej opisane warunki formalne będzie cena.  

Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 

wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny wymagany podatek od towarów 

i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza. 

 

9. Termin i miejsce złożenia oferty na realizację ww. zamówienia 

 

Oferta powinna odpowiadać w pełni na zapytanie ofertowe, powinna określać Wykonawcę oraz wskazywać 

osobę do kontaktu – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.  

 

Oferty prosimy przesyłać do  12 listopada 2021 r. godz. 12:00 na adres Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

w Gdańsku   80-874 Gdańsk ul. Na Stoku 49. 

Oferta może być przesłana pocztą elektroniczną, przesyłką kurierską lub złożona osobiście wraz z załączonymi 

dokumentami. 
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10. Zastrzeżenia 

1) Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do rezygnacji 

z prowadzenia postepowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny. 

2) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

- nie została złożona żadna  oferta, 

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa maksymalna kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 

- Zamawiający stwierdzi zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, 

a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy, 

- wszystkie oferty zostały odrzucone. 

 

11. Termin związania z ofertą 

Termin związania z ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego na 

składanie ofert.  

Oferta wybranego wykonawcy, która była przesłana faksem lub w formie elektronicznej, musi zostać 

załączona do umowy w oryginale. 

 

12. Dane Zamawiającego do nadesłania ofert: 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku   80-874 Gdańsk ul. Na Stoku 49 

Faks 58 320-55-91   email: komisja@oke.gda.pl 

Dodatkowych informacji na temat zapytania ofertowego udziela: Grażyna Pierucka tel.58 320-55-87 

gpierucka@oke.gda.pl,  Maciej Michalak mmichalak@oke.gda.pl . 

 

 

Załączniki : 

zał. nr 1 – Formularz ofertowy  

zał. nr 2 – Formularz cenowy  

zał. nr 3 – Wykaz zrealizowanych usług zbliżonych do niniejszego zamówienia w okresie ostatniego roku  

zał. nr 4 – Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osób fizycznych w zamówieniach publicznych 
 

 

 

Gdańsk, 04.11.2021 r. 

Irena Łaguna 

Dyrektor 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku 
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