
                          Biłgoraj, 25.08.2017 r. 

  

 Zapytanie Ofertowe 
  

Lokalna Grupa Działania Ziemia Biłgorajska ul. Sikorskiego 12/42, 23 – 400 Biłgoraj, zaprasza 

do złożenia ofert na:    

 

 „Dostawa komputera stacjonarnego i laptopa” 

  
 

Szczegółowy zakres dostawy obejmuje: 

 

1. Dostawa  1 komputera stacjonarnego o minimalnych parametrach 

-  Intel Core i3-4150, Dual Core, 3.50 GHz, 3 MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA,   

BOX, 

- MSI H81-P33, H81, DualDDR3 – 1600, SATA3, DVI, ATX, 

- Kingston 8GB 1600 MHz, DDR3 CL10 DIMM HyperX Fury Series, 

- Kingston V300 SSD 240 GB, SATA 3, 2.5” MLC 7 m; upgrade bundle kit, 

- AEROCOOL PGS V2X BLACK/ORANGE Obudowa ATX, USB 3.0, bez zasilacza, 

- Klawiatura USB, 

- Mysz USB, 

- Lite-On nagrywarka DVD iHAS124-14, 24x, SATA, 

- Microsoft OEM Win Home 10 64Bit Polish 1 pk DVD, 

- Zasilacz ATX 500W, 

- Gwarancja 24 miesiące, 

- Pakiet MS Office, 

- Głosniki Creative 2.1 (2 głośniki satelitarne) 

- gwarancja 24 miesiące 

2.  Dostawa 1 laptopa o minimalnych parametrach 

   - procesor - Intel Core i5-6200U – 2 rdzenie x od 2.3 GHz do 2.8 GHz, 3 MB cache 

- pamięć -  RAM 8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz) 

- dysk twardy - 240 GB SSD SATA III, 1000 GB SATA 5400 obr. (zewnętrzny,  

w obudowie) 

- wbudowane napędy optyczne - nagrywarka DVD+/- RW DualLayer 

- ekran - 17,3” Matowy, LED 1920 x 1080 (FullHD) 

- karta graficzna - Intel HD Graphics 520 + AMD Radeon R5 M335 – 4 GB 



- dźwięk - zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio, 

wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo 

- łączność – Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, moduł Bluetooth, Intel Wireless Display (WiDi), 

LAN 10/100 Mbps 

- rodzaje wejść/ wyjść – czytnik kart pamięci 1 szt., wyjście słuchawkowe/ wejście 

mikrofonowe 1 szt., USB 3.0 1 szt., USB 2.0 2 szt., RJ-45 (LAN) 1 szt., HDMI 1 szt., 

DC-in (wejście zasilania) 1 szt. 

- system – Microsoft Windows 10 Home PL 64bit 

- Pakiet MS Office, 

- wymiary- 23,5 mm x 440 mm x 228 mm 

- dodatkowe informacje – możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock), 

wielodotykowy, intuicyjny touchpad, wydzielona klawiatura numeryczna 

- gwarancja 24 miesiące 

 

 

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków 

  
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

 

1. Dostarczą bezpłatnie zamówiony sprzęt komputerowy transportem własnym, przeprowadzą 

rozruch zamówionego sprzętu w siedzibie zamawiającego, zapewnią bezpłatne usługi 

serwisowe przez okres 1 roku po zakończeniu gwarancji producenta odbierając uszkodzony 

sprzęt z siedziby zamawiającego na koszt własny. Zapewni również zwrot po naprawie do 

siedziby zamawiającego na koszt własny.  

 

 

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami  

 

Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie oraz za pomocą 

poczty elektronicznej  lgd@ziemiabilgorajska.pl. 

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:  

 

Izabela Pintal- Kiełbasa – pracownik Biura Lokalnej Grupy Działania „Ziemia 

Biłgorajska, 23-400 Biłgoraj, ul. Sikorskiego 12/42, tel.  609-885-800, 84 530-26-26 

  

Opis sposobu przygotowywania ofert 

 



Oferent może złożyć tylko jedną ofertę wypełnioną zgodnie z formularzem ofertowym 

zał. nr 1, napisaną w języku polskim oraz podpisaną przez osobę lub osoby upoważnione 

do reprezentowania oferenta na zewnątrz, przy czym podpis lub podpisy muszą być 

czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. 

 

  W ofercie należy podać cenę netto i brutto za realizację zamówienia. Do oferty należy 

dołączyć specyfikację oferowanego sprzętu wraz z podaniem producenta oraz modelu 

urządzenia.  

 

Każdą stronę oferty wraz z załącznikami należy ponumerować i spiąć w jedną całość, a 

ewentualne poprawki winny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem oferenta z 

pieczątką. 

 

 

Ofertę należy złożyć do dnia 01.09.2017 roku do godz. 14:00 w formie pisemnej lub 

elektronicznej (przesłane drogą mailową). O terminowości złożenia dokumentu 

decyduje data i godzina wpływu do biura lub na skrzynkę odbiorczą 

zamawiającego.  

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

1. cena 50% 

2. parametry techniczne oferowane sprzętu 50% 

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad:  

Kryterium 1: najniższa cena = oferowana najniższa cena brutto/cena badanej oferty 

brutto x 100 x 50% (maksymalnie 50 pkt); 

Kryterium 2: zamawiający oceni parametry techniczne proponowanego sprzętu ponad 

minimalne wymagania, przyznając od 0 do 50 pkt (maksymalnie 50 pkt).  

 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę. 

 

Zamawiający dopuszcza odstąpienie od realizacji zamówienia bez podania przyczyn w 

części lub całości zamówienia. 

 

 



Załącznik Nr 1 
 

.......................................................................... 

 

.......................................................................... 

 

.......................................................................... 

                   ( nazwa i adres wykonawcy) 

 

 FORMULARZ  OFERTY 

 
Lokalna Grupa Działania 

,,Ziemia Biłgorajska” 

ul. Sikorskiego 12/42 

     23-400 Biłgoraj 

 

 Nawiązując do zapytania  na „Dostawę komputera stacjonarnego i laptopa” 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

2. Oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę brutto: ....................................... zł. 

 

      słownie: ....................................................................................................................... zł.  

      w tym:                                                                                                                                

      cena netto wynosi: ............................................. zł. słownie ..........................................  

  

      ...................................................................................................................................... zł.  

 

      podatek VAT w wysokości .............. %, co stanowi kwotę: ....................................... zł.  

 

      słownie: ....................................................................................................................... zł. 

      zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym. 

 

 

3. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia. 

 

4. Załącznikami do niniejszej oferty są:  

…............................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

       

      Data:                                                                                 Wykonawca:                

 

 

   ...............................                                     ..................................................................... 
                                                                                   ( podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy ) 

                                                                                               z  pieczątką imienną i pieczątką firmy  


