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Jordanów Śląski, dnia 14.05.2020 r.  

OK.271.1.2020 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Szanowni Państwo, 

Gmina Jordanów Śląski, działając na podstawie Regulaminu w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, 

usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Gminy Jordanów Śląski o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2014  

Wójta gminy Jordanów Śląski z dnia 30.06.2014 r., zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: 
 

Dostawa 15 szt. laptopów do zdalnego nauczania z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym i 

użytkowym. 
 

Zadanie realizowane jest w ramach ogólnopolskiego projektu finansowanego z Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: „Zdalna Szkoła, Oś.1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, 

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o 

wysokich przepustowościach” 

 

1. Termin realizacji zamówienia: dostawa do 2 czerwca 2020 r.  

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 szt. laptopów z zainstalowanym oprogramowaniem 

systemowym i użytkowym. 

3. Minimalne wymagania: 

a.  sprzętowe: 

- procesor: Intel Core i3, generacja siódma lub  AMD Ryzen 5 

- pamięć RAM: 8GB 

- dysk: SSD256GB 

- rozdzielczość ekranu: 1920x1080 (FHD 1080) 

- karta graficzna: Intel UHD lub AMD Radeon VEGA 

- urządzenie fabrycznie nowe z gwarancją producenta na okres minimum 24 miesięcy od 

dnia podpisania protokołu odbioru 

b. dot. oprogramowania: 

- systemowe: Windows 10 Home 

- użytkowe: Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej: edytor 

tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, 

narzędzie do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, 

kontaktami i zadaniami). Zainstalowanie na jednym komputerze produktów, pochodzących 

od różnych producentów, nie jest uznane za ofertę zintegrowanego pakietu. Licencja 

dedykowana do celów edukacyjnych. Pełna polska wersja językowa interfejsu 

użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim. Pakiet 
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biurowy powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy 

czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. 

 Inne ważne elementy zapytania: 

1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu lub przesłać na adres mailowy 

z.iwanska@jordanowslaski.pl do dnia 20.05.2020 r. do godz. 12:00 z dopiskiem „Zakup laptopów do 

nauki zdalnej”. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

2. Przy wyborze oferty decydować będzie najniższa cena za dostarczenie przedmiotu zamówienia. 

3. Faktura VAT winna być wystawiona na Zamawiającego: 

Gmina Jordanów Śląski,  

ul. Wrocławska 55,  

55-065 Jordanów Śląski  

NIP: 914-12-01-515 

4. Termin płatności 30 dni po protokolarnym bezusterkowym odbiorze sprzętu. 

5. Płatności regulowane będą za pomocą modelu podzielonej płatności  zgodnie z zarządzeniem nr 

29/2018 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 14.09.2018 r. w sprawie procedury podzielonej 

płatności VAT. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli 

uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za 

rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 20 % od szacowanej wartości zamówienia lub średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione w określonym 

przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Oferent nie złoży w wyznaczonym 

terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami 

potwierdzającymi wykaże, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia  
7. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie 

od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku 

z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
8. Przedmiot zamówienia stanowi dla zamawiającego jedną całość współpracującą ze sobą, dlatego 

poszczególne moduły/urządzenia muszą być kompatybilne. 
9. Z Oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 
10. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Gmina Jordanów Śląski. 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia 

szacowanych środków.  
 

W przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt pod numerem 071-391-15-87 lub mailowo: 

z.iwanska@jordanowslaski.pl 

Wójt Gminy Jordanów Śląski 

 

/-/ Paweł Filipczak 
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