
 

DI.260.01.2022/1        Bydgoszcz, dn. 04.05.2022 r. 
 

Zapytanie ofertowe 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu 130.000 zł. (netto) określonego w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p. zm) 

 

I.   Nazwa i adres Zamawiającego 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczne im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy 
Długa 39, 85-034 Bydgoszcz 
www.wimbp.bydgoszcz.pl. lub https://bip.wimbp.bydgoszcz.pl/  
sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl 
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 
tel. 052 33 99 200/52 328 73 90 
II. Nazwa zadania 

"Wojewódzka i Miejska biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - Zakup sprzętu komputerowego 
i oprogramowania – cz. 1 zakup nowego sprzętu komputerowego".  
 
III.   Opis Przedmiotu zamówienia 
Przedmiot zamówienia dotyczy:  
Zakupu fabrycznie nowego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem: 
Minimalne  parametry i ilości: 

a) Komputer stacjonarny z oprogramowaniem Dell Vostro 3681 lub równoważny 
 – 20 szt. 
 

Lp. 
Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

1. Komputer Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do 
Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 
programistyczna. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer 
katalogowy oferowanego sprzętu. 

2. Obudowa - Typu: SFF (small form factor-micro tower) 

- Przeznaczenie: Poziomy/Pionowy 

- Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem MTM, 
PN, numerem seryjnym 

3. Zasilacz Moc wyjściowa: 200W  

4. Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora 

5. Płyta główna Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera. Trwale oznaczona 
logo lub nazwą producenta na etapie produkcji płyty głównej. 



 

Wyposażona w złącza min.: 

- 1 x PCI Express 3.0 x16, 
- 1 x PCI Express 3.0 x1, 
- 2 x M.2 z czego min. 1 przeznaczona dla dysku SSD z obsługą PCIe NVMe 

6. Procesor Procesor: Core i5-10XXXX generacji - Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w 
komputerach stacjonarnych, równoważny na poziomie wydajności liczonej w 
punktach na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników 
opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/ min. 12,321 pkt. Wykonawca w 
składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu. 

7. Pamięć operacyjna Min. 16GB DDR4 2666MHz ( możliwość zainstalowania 8GB DDR4 2666MHZ x 2 szt.) 
z możliwością rozszerzenia do 64 GB  

Ilość banków pamięci: 2 szt. 

 

8. Dysk twardy Min. 512GB SSD M.2 PCIe NVMe zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą 
odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po 
awarii.  

Dodatkowo zamontowany dysk twardy SSD o pojemności 1TB. 

9. Napęd optyczny Nagrywarka DVD 

10. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie 
przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z 
możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci. 

11. Audio Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition.  

12. Karta 
sieciowa\Interfejsy 

LAN: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet,  

WiFi: IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac 

Bluetooth: Min. 4.0 

13. Porty/złącza Wbudowane porty/złącza:  

Wideo różnego typu umożliwiające elastyczne podłączenie urządzenia bez 
stosowania przejściówek lub adapterów za pomocą min: 

- 1 x VGA,  

- 1 x HDMI 

Pozostałe porty/złącza: 

- 8 x USB w tym: 

- z przodu obudowy min. 4 USB (2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0) 



 

- z tyłu obudowy min. 4 x USB (2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0) 

- port sieciowy RJ-45,  

- porty słuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy 
 

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie 
może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

14. Klawiatura/mysz Klawiatura przewodowa w układzie US 

Mysz przewodowa (scroll) 

15. System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro 64 bit + Licencja Windows 11 Pro (Interfejs 
wielojęzyczny) lub równoważny system operacyjny klasy PC musi spełniać 
następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych 
aplikacji: 
 

1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: 

a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, 

b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub 

monitorach dotykowych 

2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym 

modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 

3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim 

i angielskim 

4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy 

pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych 

lub GUI. 

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 

6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego 

typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom 

otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na 

konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 



 

7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, 

pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 

8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 

9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 

10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo 

widzących). 

11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm 

zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 

12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-

to-peer. 

13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu 

operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o 

minimum 4 miesiące. 

14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile 

użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont 

użytkowników. 

15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w 

chmurze. 

16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do 

uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 

17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych 

znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym 

urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika 

zlokalizowanego w centrum danych firmy. 

18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji 

zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 



 

19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. 

quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i 

pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne 

wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji 

wcześniejszej. 

21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej 

postaci. 

22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z 

pozostawieniem plików użytkownika. 

23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych 

za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 

25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z 

wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 

26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem 

systemu operacyjnego. 

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 

internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami 

zapory i regułami IP v4 i v6. 

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system 

operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii 

bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory 

sieciowej, udostępniania plików itp.). 

29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby 

automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie 

bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a 

niezarządzanymi. 



 

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat 

lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu 

oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 

33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania 

do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 

34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 

36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane 

przeglądarki filtr reputacyjny URL. 

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na 

zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 

38. Mechanizmy logowania w oparciu o: 

a. Login i hasło, 

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), 

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat 

chroniony poprzez moduł TPM), 

d. Certyfikat/Klucz i PIN 

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 

41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji 

działających we wskazanych środowiskach 

42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 

43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń  



 

16. BIOS   BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI  
-  Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o:  
- modelu komputera, PN 

- numerze seryjnym, 

- AssetTag, 

- MAC Adres karty sieciowej, 

- wersja Biosu wraz z datą produkcji, 

- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni 

- ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, 

- stanie pracy wentylatora na procesorze  

- stanie pracy wentylatora w obudowie komputera 

- napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA oraz M.2 (model dysku i 
napędu optycznego) 

 

Możliwość z poziomu BIOS: 

- wyłączenia/włączenia portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy 

- wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA, 

- wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego, 

- możliwość ustawienia portów USB w jednym z dwóch trybów: 

1. użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej 
podłączonego do pamięci USB na komputer ale nie może kopiować danych z 
komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do portu USB 

2. użytkownik nie może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej 
podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z 
komputera na urządzenia pamięci masowej  

 

- ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, 

- blokady aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora 

- wglądu w system zbierania logów (min. Informacja o update Bios, błędzie 
wentylatora na procesorze, wyczyszczeniu logów)  z możliwością czyszczenia logów 

- alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera  



 

- załadowania optymalnych ustawień Bios 

- obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy 

  

17. Zintegrowany 
System 
Diagnostyczny 

Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku 
uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na 
wykonanie diagnostyki następujących podzespołów: 

 wykonanie testu pamięci RAM  
 test dysku twardego 
 test monitora  
 test magistrali PCI-e 
 test portów USB 
 test płyty głównej  

Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek z 
powyższych podzespołów komputera. 

Ponadto system powinien umożliwiać identyfikacje testowanej jednostki i jej 
komponentów w następującym zakresie: 

 PC: Producent, model 
 BIOS: Wersja oraz data wydania Bios 
 Procesor : Nazwa, taktowanie 
 Pamięć RAM : Ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent oraz numer 

seryjny poszczególnych kości pamięci 
 Dysk twardy:  model, numer seryjny, wersja firmware, pojemność, 

temperatura pracy 
 Monitor: producent, model, rozdzielczość 

System Diagnostyczny dzialający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z 
systemem operacyjnym komputera. 

 

18. Certyfikaty i 
standardy 

- Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 
 ENERGY STAR 
- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
-     Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z 
dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 
oświadczenia producenta jednostki 

19. Bezpieczeństwo i 
zdalne zarządzanie 

- Złącze typu Kensington Lock 
- Oczko na kłódkę 
- TPM 2.0 

20. Gwarancja 3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site). 



 

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z 
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 
wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

21. Wsparcie 
techniczne 
producenta 

- możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu  

- Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. 

22. Wymagania 
dodatkowe 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia pełnej zgodności parametrów 
oferowanego sprzętu  z wymogami niniejszej SIWZ. W tym celu Wykonawcy na 
wezwanie Zamawiającego dostarczą do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od 
daty otrzymania wezwania, próbkę oferowanego sprzętu. W odniesieniu do  
oprogramowania mogą zostać dostarczone licencje tymczasowe, w pełni zgodne z 
oferowanymi.  Ocena złożonych próbek zostanie dokonana przez Komisję 
Przetargową na zasadzie spełnia / nie spełnia. Z badania każdej próbki zostanie 
sporządzony protokół. Pozytywna ocena próbki będzie oznaczała zgodność próbki 
(oferty) z treścią SIWZ. Niezgodność próbki z SIWZ 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. 89 ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 
r. poz. 2164 ze zm.), 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 

 

23. Dodatkowa licencja 
do każdego 
komputera 

 

Microsoft Office LTSC 2021 

 

b) Monitor Samsung 23,6 cala LF24T370FWRXEN lub równoważny – 20 szt. 
 

Lp. Parametry Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 

1. Proporcje obrazu 16:9 

2. Przekątna ekranu Min. 23,6  

3. Typ matrycy TFT IPS 

4. Powierzchnia matrycy matowa 

5. Technologia podświetlania Diody LED 



 

6. Rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD 1080) 

7. Czas reakcji 5 ms 

8. Jasność 250 cd/m2 

9. Kontrast statyczny 1 000:1 

10. Kontrast dynamiczny Mega Contrast 

11. Kąt widzenia poziomy 178 ° 

12. Kąt widzenia pionowy 178 ° 

13. Ilość kolorów 16,7 mln 

14. Gniazda we/wy Min. 1 x DisplayPort, 1 x HDMI (kabel HDMI min. 1,5m w zestawie) 

15. Standard VESA 100 x 100 

16. Gwarancja Min. 3 lata 

17. Certyfikaty i standardy ENERGY STAR 
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
 

 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 
30236000-2 -  Różny sprzęt komputerowy 
30200000-1 – Urządzenia komputerowe,  
30213000-5 – Komputery osobiste 
48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
 
IV. Warunki wymagane dotyczące sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jakie winien spełnić 
wykonawca  
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla 

przedmiotu zamówienia.  
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego 

z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.  
4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego 

i terminowego wykonania zamówienia. 
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania 

przedmiotu zamówienia.  
6) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający 

rozumie sprzęt o parametrach technicznych nie gorszych, niż posiadają produkty wymienione w tym opisie 
przedmiotu zamówienia. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.  

7) Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: 
a) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami dopuszczającymi urządzenia do 

eksploatacji na terenie Unii Europejskiej,  
b) oferowany sprzęt musi posiadać oświadczenia producentów potwierdzające zgodność 

z Dyrektywami Rady Europy określającymi wymogi bezpieczeństwa (CE).  



 

c) oferent dostarczy zakupiony sprzęt komputerowy  transportem własnym nieodpłatnie do 
budynku WiMBP im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy, ul. Długa 41, 85-034 Bydgoszcz. 

d) oprogramowanie winno być zainstalowane na komputerach - szczegóły ustalić z Zamawiającym. 
8) Wymagany termin realizacji zamówienia: 21 dni od podpisania umowy. 
9) Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury. 
10) Forma płatności: przelew. 
11) Termin związania ofertą 30 dni, a jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
12) Zapisy dotyczące kar umownych zgodnie z warunkami umowy. 

13) Dopuszcza się możliwość udzielania ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 
do Zamawiającego zapytania.  

a) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami kwestie formalne: 
Łukasz Twarowski 
Kierownik Działu Administracji  
tel. 52 33 99 218 
lukasz.twarowski@wimbp.bydgoszcz.pl;  
w terminach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -15:00  

b) Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami kwestie 
merytoryczne: 
Krzysztof Łojko 
Kierownik Działu Informatycznego 
Tel. 52 33 99 239 
krzysztof.lojko@wimbp.bydgoszcz.pl  
w terminach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -15:00  

 
V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu 
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
2) Karty katalogowe oferowanego sprzętu komputerowego zawierające markę, typ oraz parametry techniczne, 
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia/spełnianie warunków udziału w postępowaniu (według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2). Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 
wykluczenia/spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący 
wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.  

 
VI. Miejsce i termin składania ofert  
Ofertę należy złożyć poprzez platformazakupowa.pl w terminie do dnia 12.05.2022 r. do godz. 10:00, dostępnej 
pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/biblioteka_bydgoszcz 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny 
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,  
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz 
warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia - 
nie dopuszcza się wariantowości cen. 
Zaproponowana cena będzie porównana z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę 
zostanie podpisana umowa.  
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty 
o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert z nową ceną. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  
 



 

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 
rozpatrywania, jeżeli: 
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą dokumentacją, 
1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie, 
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z przypisaniem 
im odpowiednio wag: cena (C) 100pkt. 
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej 
przez Wykonawcę na formularzu oferty wg poniższych zasad: 
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
 

Nazwa kryterium Waga 

Najniższa cena 100 

 
Nazwa kryterium: najniższa cena 
Wzór: 
 
P =   

 ó  
 x 100 

 
 
Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów. 
 
IX. Podwykonawstwo:  
1. W przypadku, gdy Wykonawca nie posługuje się podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 
przedmiotu zamówienia własnymi siłami  
2. W przypadku, gdy Wykonawca posługuje się podwykonawcami Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
Zamawiającemu wykazu podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia wraz z zakresem zamówienia 
powierzonego im do wykonania.  
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań podwykonawców tak jak za działania 
własne.  
 
X. Informacje dodatkowe 
1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje 

powstania żadnych zobowiązań wobec stron. 
2. Wyniki zostaną podane poprzez platformazakupowa.pl  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na 

każdym etapie postepowania, 
4. Zamawiający poprawi omyłki w formularzu oferty, jeżeli nie będą miały istotnego wpływu na treść 

oferty. 
 
XI. Przetwarzanie danych osobowych 
1. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, 

a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych 
do oferty.  

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających 
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku 



 

prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, wykonawca, przystępując do 
postępowania, jest obowiązany do wykonania działań wynikających z rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 
z 4.5.2016 r., s.1, zwane dalej RODO) wobec każdej osoby, której dane osobowe będą podane 
w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. 
 

 
 
Krzysztof Łojko  
Osoba odpowiedzialna  

 
 
 


