
Sucha Beskidzka, 03.11.2020 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
„ Zakup komputerów dla Zespołu Szkół im. 

Wincentego Witosa  w Suchej Beskidzkiej” 

 

Dotyczące zakupu i dostawy zmontowanych nowych zestawów komputerowych - 

monitor, komputer, klawiatura, mysz z zainstalowanym oprogramowaniem 

operacyjnym i biurowym. 

I.ZAMAWIAJĄCY  
Nabywca: 

Powiat Suski , ul. Kościelna 5b 34-200 Sucha Beskidzka, NIP 5521427933 

Odbiorca:  

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa, ul. Spółdzielców 1 34-200 Sucha Beskidzka 

 
II. Przedmiot zamówienia 

Lp. Nazwa komponentu Ilość Wymagane parametry techniczne 

1. Komputer stacjonarny 15 szt.  - Procesor wielordzeniowy z zewnętrzną grafiką, min i5 

 - min. 16 GB DDR4 3200 MHz. 

 - min. 512 Gb SSD, 

 - Karta graficzna, wyłącznie zewnętrzna pamięć min. 4 GB, 

 - zintergrowana karta dźwiękowa, 

 - LAN10/100/1000 Mbit/s Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 

Wbudowane (minimum): 

Nie mniej niż 5 portów USB ( w tym co najmniej 2 porty 

USB 3.0) z przodu 

Nie mniej niż 1 port HDMI  umożoliwiający podpięcie 

monitora zgodnego ze specyfikacją (pkt.20) 

Nie mniej niż 1 port RJ45 (LAN) 

Nie mniej niż 1 złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu 

COMBO lub rozwiązanie równoważne nie mniej niż 1 złąc 

ze line-in i nie mniej niż 1 złącze line-out, 

Nie mniej niż 1 czytnik pamięci SD, 

Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku 

stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

 - Klawiatura przewodowa USB w układzie polski 

programisty, min. 103 klawisze, 

 - przewodowa mysz optyczna o rozdzielczości nie mniej 

niż 800 dpi, 

- obudowa z min. dwoma wejściami USB z przodu  

- Zasilacz o sprawności nie mniejszej niż 75% przy 50-

procentowym obciążeniu, 

- Dostarczony komputer musi być kompatybilny z 

zasinstalowanym systemem operacyjnym,. 

2. Mysz 15 szt. Przewodowa mysz optyczna o rozdzielczości nie mniejszej 

niż 800 dpi 



3. Klawiatura 15 szt. Klawiatura przeowdowa USB w układzie polski 

programisty, min. 103 klawisze. 

4. Monitor 15 szt. Typ monitora: LCD z podświetleniem LED lub LED/TN, 

powłoka antyodblaskowa 

Matryca: |IPS o przekątnej min 21,5” (16:9) lub LED,IPS 

lub LED, VA 

Rozdzielczość: 1920x1080 przy 60 Hz 

Jasność: min.250 cd/m2 

Kontrast statyczny: 1 000:1 lub 3 000:1 

Czas reakcji: max.6 ms( szary do szarego) 

Złącza: co najmniej 1 port DisplayPort, lub 1 port HDMI, 

Wyposażenie podstawowe: przewód zasilający, kabel 

displayPort/HDMI, sterowniki, skrócona instrukcja 

montażu, 

Gwarancja: min. 24 miesiące 

5. Oprogramowanie 

biurowe 

15 szt. Windows 10 PRO 

6. Nagrywarka 

Zewnętrzna USB 

4 szt.  

 

 

Gwarancja min. 24 miesiące.  
III. Miejsce i termin realizacji zamówienia:  
Zmontowane zestawy komputerowe należy dostarczyć do siedziby szkoły ul. Spółdzielców 1 34-200 

Sucha Beskidzka. 

 

IV.  Miejsce i termin złożenia oferty : do dnia 09.11.2020 r. Do godz. 10:00 na adres:  
Zespół Szkół im. W. Witosa, ul. Spółdzielców 1 34-200 Sucha Beskidzka  
Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone. 
 
Oferty należy dostarczyć do siedziby prowadzącego postępowanie osobiście lub pocztą tradycyjną na 

adres podany poniżej: 

Zespół Szkół im. W. Witosa, ul. Spółdzielców 1 34-200 Sucha Beskidzka   
Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – „ Zakup komputerów dla 

Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej” 

 

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 09.11.2020 r. o godzinie 11:00 

 

 

V. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty 
 

 

KRYTERIUM CENA: K1 
 

1. Kryterium wyboru oferty: 100% cena brutto 

2. Zamawiający wybierze ofertę z najwyższą sumą punktów. 
 



3.Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Wykonawcą, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, o ile zaoferowana cena przewyższać będzie budżet 

przeznaczony na realizację zamówienia. 

 

VI. Osoba do kontaktów: Waldemar Sikora, tel. 606 601 319 

VII. VII. Forma i termin zapłaty: Zapłata nastąpi na podstawie faktury wystawianej przez 

Wykonawcę po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą w terminie 21 dni. 

 

VIII. Wykonawca powinien wykazać się odpowiednia wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem 

zawodowym w zakresie wykonywania dostaw zestawów komputerowych. 
 
IX.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  
1. odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,  
2. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,  
3. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie 

postępowania. 

 

X. Sprzęt dla jednostki edukacyjnej – Vat 0%. 
 
 
 

 

X. Załączniki:  
Następujące załączniki stanowią integralną część zaproszenia:  
a. Załącznik 1 – Formularz ofertowy  

b. Załącznik 2 – Wzór umowy 

 


