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ZAPYTANIE OFERTOWE  

1/MEiN/06/2021 

na dostarczenie zestawów komputerów umożliwiających kształcenie zdalne  

(zamówienie realizowane w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych 

w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”) 

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (Zamawiający) nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy 

Pzp. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności 

w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 

– 2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. zatwierdzone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej. 

Zatwierdzono w dniu: 

8 czerwca 2021 r.  

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 

ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa  

Tel. 22 48 96 490 

Adres strony internetowej: www.wwsi.edu.pl 

NIP: 5252185183 

 

2. SŁOWNICZEK  

Ilekroć w niniejszym zapytaniu jest mowa o: 

2.1. Najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia 

najkorzystniejszy bilans ceny i ewentualnie innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 

zamówienia. 

2.2. Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, 

złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia. 

2.3. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.  

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostarczenie 25 zestawów komputerów stacjonarnych typu All in One 

 

3.2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne  

Typ Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer fabrycznie wbudowany w obudowę 

monitora. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta komputera. 
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Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, 

jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. 

Procesor Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor osiągający w 

teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 10700 pkt. 

według wyników opublikowanych na stronie cpubenchmark.net/cpu_list.php 

Pamięć RAM Min. 16GB DDR4 2666MHz możliwość rozbudowy do 64GB, jeden slot wolny  

Pamięć 

masowa 

Min. 1 TB SSD M.2 NVMe 

Możliwość instalacji dodatkowego dysku twardego 

Wydajność 

grafiki 

Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę min. dwumonitorową, 

współdzielona i dynamicznie przydzielana pamięć z RAM 

Matryca Matryca FHD (1920 x 1080) w rozmiarze min. 21.5”, z powłoką przeciwodblaskową o 

typowych parametrach nie gorszych niż: 

 Jasność 250cd/m2  

 kontrast 700:1 

 Kąty widzenia matrycy 178 stopni (+/-89 stopni) poziomo oraz pionowo 

Wyposażenie 

multimedialne 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki min. 2W na 

kanał.  

Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera 2,0 MP z diodą LED informującą 

użytkownika o pracy, 

Mechanicznie chowana w obudowie (nie dopuszcza się kamer przekręcanych i 

wystających poza obrys obudowy) 

Wbudowany w obudowę mikrofon. 

Obudowa Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 21,5”. Obudowa musi umożliwiać 

zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w 

obudowie do założenia kłódki), Demontaż tylnej pokrywy musi odbywać się bez użycia 

narzędzi. Komputer musi posiadać możliwość zainstalowania na ścianie przy 

wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 100, 

Suma wymiarów obudowy bez zainstalowanego standu nie może przekraczać: 89cm 

Zasilacz zewnętrzny o mocy max. 130W  

Wbudowany w obudowie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania 

i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, w szczególności: 

uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia płyty głównej, awarii procesora. 

System musi zapisywać logi zdarzeń w BIOS. System diagnostyczny nie może 

wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji.  

Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym 

na obudowie, oraz wpisanym na stałe w BIOS. 

Podstawa jednostki typu All – in – One musi umożliwiać: 

Regulację pochyłu pionowego w zakresie od -5 do 30 stopni. 

Regulację wysokości w zakresie minimum 10 cm. 
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Ustawienie jednostki w trybie Pivot. 

Obrót podstawy w lewą oraz prawą stronę. 

Zgodność z 

systemami 

operacyjnymi i 

standardami 

Zgodność z systemami operacyjnymi: 

Microsoft Windows 10  

Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z wymienionymi 

systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca 

dołączy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny 

produktów bez względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez 

producenta oferowanego komputera – ZAŁĄCZNIK A)). 

Bezpieczeństwo Płyta główna zawierająca układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania 

wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać 

możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy 

użyciu klucza sprzętowego 

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika 

dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania, umożliwiający 

przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów bez konieczności 

uruchamiania systemu operacyjnego. System musi posiadać wszystkie swoje 

funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, 

braku dostępu do sieci, internetu. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i 

zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności systemu diagnostycznego.  

Czujnik otwarcia obudowy, musi zbierać zdarzenia i zapisywać je w BIOS  

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie 

płyty głównej oraz w BIOS systemu. 

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, 

zawierający logo lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego 

komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą myszy. (przez pełną obsługę za pomocą myszy 

rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł/wy funkcji 

bez używania klawiatury). 

Informacje dostępne z poziomu BIOS na potrzeby inwentaryzacji: 

wersja BIOS, nr seryjny, data produkcji komputera, pamięć RAM (taktowanie, wielkość, 

obsadzenie kości w slotach, procesor (typ, nazwa, typowa prędkość, minimalna, 

maksymalna, cache L2 i L3) , pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków 

twardych MAC adres zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowany układ graficzny, 

kontroler audio. 

Informacje dostępne w samym menu BIOS bez stosowania dodatkowego oprogramowania 

jak i wbudowanego systemu diagnostycznego. 

Możliwość, ustawienia hasła na poziomie: 

- administratora [hasło nadrzędne] 

- użytkownika/systemowego [hasło umożliwiające użytkownikowi zmianę swojego hasła i 

zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora dokonywać zmian ustawień 

BIOS], rozruch systemu operacyjnego [hasło blokuje start systemu operacyjnego]. 

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych 
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urządzeń. 

Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej 

Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA 

Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio, 

Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. 

Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej kamery i czytnika kart multimedialnych 

Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy, ustawienia go w tryb cichy  

Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora oraz 

możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym. 

[musi umożliwiać znaki specjalne (@#$%^)] 

Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch 

trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia, 

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer 

nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu 

operacyjnego porty USB są aktywne. 

Możliwość wyłączania portów USB w szczególności pojedynczo w dowolnej kombinacja.  

BIOS musi nanosić automatycznie wszystkie zmiany konfiguracji dotyczące w 

szczególności: pamięci, procesora, dysku. 

Certyfikaty i 

standardy 

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) 

Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu 

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 (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., 

zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla 

produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu 

specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), 

w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów 

wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram 

Certyfikat TCO - do oferty załączyć certyfikat lub wydruk ze strony 

http://tcocertified.com/product-finder/ (ZAŁĄCZNIK B) 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie 

z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy jałowej dysku twardego (IDLE) 

wynosząca maksymalnie 24 dB (do oferty należy załączyć oświadczenie producenta – 

ZAŁĄCZNIK C) 

System 

Operacyjny 

Brak  

Wymagania 

dodatkowe 

Wbudowane porty:  

Min. 1x  DP++ 1.4/HDCP 2.3 port  

http://tcocertified.com/product-finder/
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Min. 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C port  

Min. 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A port  

Min. 2x USB 2.0  

Wymagane porty USB wbudowane, nie dopuszcza się stosowania rozgałęziaczy, hub’ów 

itp. Wszystkie porty dostępne dla użytkownika w najniższej możliwej regulacji wysokości 

1x Universal audio jack  

1x  One Line-out audio  

1x  RJ-45 port 10/100/1000 Mbps 

Czytnik kart SD min. 3.0  

Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale 

oznaczona logo producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urządzenia; 

wyposażona w min. 2 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, min. 1 

złącza M.2 2280 dla dysku twardego oraz 1 złącze M.2 karty WiFi 

Klawiatura USB w układzie polski programisty W ofercie wymagane jest podanie 

modelu i producenta urządzenia. 

Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll). W ofercie wymagane 

jest podanie modelu i producenta urządzenia. 

Warunki 

gwarancji 

Wsparcie 

techniczne 

Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie 

awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów.  

Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej 

prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja 

fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data 

produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie 

dysku recovery systemu operacyjnego) 

3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do 

końca następnego dnia roboczego. 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz 

posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające powyższe 

należy załączyć do oferty. (ZAŁĄCZNIK D) 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera 

Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta 

potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera 

Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. (ZAŁĄCZNIK E) 

 

3.3. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

30213300-8 – Komputer biurkowy 

30237460-1 – Klawiatura komputerowa 

30237410-6 – Mysz komputerowa 

 

3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę na 

całość zamówienia. 
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4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

4.1. Terminy wykonania zamówienia: 

- Wykonawca zrealizuje całość dostaw najpóżniej w terminie 40 dni kalendarzowych 

od dnia podpisania umowy (licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy). Jeśli 

dzień ten przypadałby w sobotę, niedzielę lub święto ustawowe Wykonawca zrealizuje 

dostawę w pierwszym dniu przypadającym po tym dniu. 

4.2. Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, 

Warszawa, ul. Lewartowskiego 17.  

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. 

5.2. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą być udzielane 

podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

5.3. Z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub 

których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości 

zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

Z POSTĘPOWANIA ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 

 

6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w pkt 5. należy przedłożyć: 

 

Lp. Wymagany dokument 

1 Aktualny odpis z właściwego rejestru 

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia o których mowa w pkt 

5.3, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
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Forma dokumentu: skan oryginału. 

2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych  

Treść oświadczenia zawarta została we wzorze dokumentu „Oświadczenie  

o braku powiązań osobowych i kapitałowych” stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

Forma dokumentu: skan podpisanego dokumentu. 

 

6.2. Inne wymagane dokumenty: 

 

Lp. Wymagany dokument 

1 Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

wraz z załącznikami wskazanymi w pkt. 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

(od A do E). 

Forma dokumentu: skan dokumentu podpisanego przez osobę upoważnioną ze strony 

Wykonawcy. 

2 Pełnomocnictwo  

Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) jeśli oferta będzie 

podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania 

ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.: 

- wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów 

dołączonych do oferty np. umowy spółki nie wynika odpowiedni sposób 

reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji; 

- wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum. 

Forma dokumentu: skan dokumentu podpisanego przez osobę upoważnioną ze strony 

Wykonawcy. 

 

6.3. W przypadku dokumentów złożonych w formie skanu Zamawiający może zażądać 

przedstawienia oryginału w przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy powinny być poświadczone 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej przez 

kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć aktualny odpis z właściwego 

rejestru natomiast pozostałe dokumenty składają jako konsorcjum. 

6.5. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:  

6.5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum). 

Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy oraz za zobowiązania wynikające z rękojmi i gwarancji. 

6.5.2. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy 

ustanowią pełnomocnika (Lidera Konsorcjum) do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie, nie może podlegać 

wykluczeniu o którym mowa w pkt 5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 
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najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do  przedłożenia umowy 

regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

6.6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

7.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 

drogą elektroniczną na adres: jgolaszewska@wwsi.edu.pl Zamawiający jest obowiązany 

udzielić wyjaśnień w terminie 2 dni roboczych, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie zapytania 

ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu 

składania wniosku, o którym mowa w pkt 7.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania. 

7.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 7.1. 

7.4. Treść odpowiedzi do zapytań Zamawiający upublicznia w taki sam sposób, jak zapytanie 

ofertowe. 

7.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania Zamawiający publikuje 

niezwłocznie w taki sam sposób jak zapytanie ofertowe. 

7.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, 

w języku polskim. 

7.7. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

inne niż te wymienione w pkt. 7.1 Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą 

elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

przekazywanych drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.8. Wykonawcy mogą kontaktować się z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej 

– adres e-mail: jgolaszewska@wwsi.edu.pl. 

7.9. Osobą uprawnioną do kontaktu w zakresie niniejszego Zamówienia jest p. Justyna 

Gołaszewska. 

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

8.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 7 dni. 

8.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

8.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą. 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

9.1. Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na całość zamówienia. 

9.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w 

pkt 6.5 i następnych. 

9.3. W takim przypadku na formularzu ofertowym, jak również innych dokumentach 

powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać 

dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika. 

mailto:jgolaszewska@wwsi.edu.pl
mailto:jgolaszewska@wwsi.edu.pl
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9.4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

10.1. Oferty należy złożyć do dnia 18 czerwca 2021 r. (do końca dnia) w formie skanów 

dokumentów przesyłając na adres: jgolaszewska@wwsi.edu.pl  

10.2. Wykonawcy, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu zostaną powiadomieni 

o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do 

zawarcia umowy. 

10.3. Informacja o wynikach postępowania konkursowego zostanie upubliczniona w taki 

sam sposób, jak Zapytanie Ofertowe tj. na stronie internetowej WWSI. 

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

11.1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 

maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178) za 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

11.2. Cenę oferty stanowić będze wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość 

przedmiotu zamówienia. 

11.3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) do dostaw 

sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych stosuje się stawkę podatku VAT 

w wysokości 0%. 

Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 

pkt 26: 

1) Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych. 

2) Drukarki 

3) Skanery 

4) Urządzenia komputerowe do pism Braille’a 

5) Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery 

i modemy) 

Zamawiający informuje, że będzie ubiegał się o zaświadczenie o zastosowaniu stawki podatku 

VAT w wysokości 0% dla ww. urządzeń, które są objęte niniejszym zamówieniem. 

Nie wpływa to na ocenę ofert w zakresie kryterium ceny. W formularzu ofertowym wykonawca 

podaje kwoty netto oraz brutto z zastosowaniem standardowej stawki VAT. 

11.4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 

poniesie wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

11.5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie 

polskiej (złoty polski). 

11.6. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, Cenę 

oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr. pomija się, 

a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.  

11.7. Warunki realizacji zamówienia w tym szczegóły dostawy zostaną określone 

w umowie z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu. 

mailto:jgolaszewska@wwsi.edu.pl
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12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

12.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

 

a) Cena brutto oferty – waga 100% 

Kryterium „cena brutto” zostanie obliczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za 

to kryterium otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za całość 

zamówienia, pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej, stosownie do wzoru: 

 najniższa zaoferowana cena brutto 

a)   =    ---------------------------------------------------------------------    x 100 pkt 

 cena brutto oferty badanej 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w niniejszej specyfikacji, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, tj. tę ofertę, która w wyniku 

przeprowadzonej oceny uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną według powyższego wzoru. 

13. PROCES OCENY OFERT ZOSTANIE DOKONANY PRZEZ POWOŁANĄ PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO KOMISJĘ OCENY OFERT ZWANĄ DALEJ KOMISJĄ.  

13.1. W toku badania i oceny ofert Komisja może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy 

o uzupełnienie dokumentów, które nie zostały pierwotnie dołączone do oferty. 

13.2. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty. 

13.3. Ocena przeprowadzona przez Komisję ma charakter ostateczny i Wykonawcom nie 

przysługuje prawo odwołania od wydanej przez Komisję decyzji. 

14. INFORMACJE  O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

14.1. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 

Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie. Wykonawca nie może zwlekać ze 

stawieniem się w celu podpisania umowy. 

14.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

14.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.  

14.4. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy: 

a) nie złożono żadnej oferty,  

b) cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, 

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą uzyskanie 

dofinansowania na realizację zamówienia z otrzymanej dotacji,  
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e) jeżeli Wykonawca/Wykonawcy biorący udział w postępowaniu wpłynęli na jego wyniki 

w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.  

14.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania 

bez podania przyczyny. 

14.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie. 

14.7. Ogłoszenia w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający umieści na stronie 

internetowej WWSI. 

14.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki do unieważnienia postępowania o których mowa w pkt 13.4. 

 

15. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ORAZ DOPUSZCZALNE ZMIANY 

15.1. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie protokół dostawy 

całości zamówienia zatwierdzony bez zastrzeżeń przez Pełnomocnika Zamawiającego. 

15.2. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w terminie nie dłuższym niż 15 dni od 

dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

16. POZOSTAŁE INFORMACJE 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie Wytyczne 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 

2020 r.  

 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

Nr Nazwa załącznika 

1 Formularz oferty (wzór) 

2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (wzór) 

 


