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Zapytanie ofertowe  
dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych 

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH TJ. SPRZĘT IT 
 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, zaprasza do 

składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych tj. sprzęt IT: 

5 szt. – komputer PC; 5 szt. – monitor; 2 szt. – monitor interaktywny. 

1. Opis przedmiotu zamówienia:   

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, pod wskazany adres (tj. ul. Kazimierza Przerwy 

– Tetmajera 56, 34-471 Ludźmierz) dwóch monitorów interaktywnych oraz pięciu komputerów PC 

i pięciu monitorów. 

W cenie Wykonawca zobowiązuje się do: 

- transportu sprzętu IT i montażu tj. umieszczenia sprzętu w wyznaczonym miejscu oraz 

podłączenia, tzn. wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji oprogramowania oraz pierwsze 

uruchomienie sprzętu.   

Wykonawca odpowiedzialny jest za przebieg oraz terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, 

za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi w zapytaniu ofertowym: 

ZSCKR.50.5.2022.KD. 

Płatność nastąpi w terminie 14 dni po dostarczeniu przedmiotu zamówienia (zgodnego 

z zapytaniem ofertowym) oraz prawidłowo wystawioną fakturą VAT. 

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

a) Komputer PC – 5 sztuk: 

Lp. Nazwa komponentu Minimalne/ Maksymalne 

wymagania 

1. Typ obudowy: SFF 

2. Klasa produktu: Komputer stacjonarny 



3. Procesor: Core™ i5-10505  równorzędny lub wyższy model 

4. Pamięć RAM: min. 8GB (możliwość rozbudowy do 64GB) 

5. Dysk: SSD min. 256GB 

6.  Interfejs dysku: M.2 (PCIe/NVMe) 

7.  Grafika Zintegrowana min. UHD Graphics 630 

8.  Karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps 

9. Display port 2 sztuki (dopuszcza się 1 interfejs HDMI, 2 display port) 

10. USB 2.0 min. 4 sztuki 

11. USB 3.2 min. 4 sztuki 

12. RJ45 1 szt. 

13. Wyjście słuchawkowe 1 szt. lub Combo 

14. Wejście mikrofonu Wyjście słuchawkowe 

15. Wejście liniowe audio 1 szt. 

16. Napęd optyczny Nagrywarka DVD 

17. Karta dźwiękowa HD Audio 

18. System operacyjny Windows 10 Pro 64 bit 

19. Klawiatura w zestawie 

20. Mysz W zestawie 

21. Waga produktu max 3.81 kg 

22. Gwarancja 36 miesięcy (realizowana u klienta) 

 

b) Monitor – 5 sztuk: 

1. Rodzaj wyświetlacza Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT 

2. Klasa energii Klasa D  

3. Wielkość przekątnej 24.1" 

4. Typ panela IPS  

5. Współczynnik kształtu 16:10 

6. Rozdzielczość natywna WUXGA 1920 x 1200 przy 60 Hz 

7. Rozstaw pikseli 0.27 mm 

8. Pikseli na cal 94 

9. Jasność 300 cd/m²  

10. Współczynnik kontrastu 1000:1 

11. Czas reakcji 8 ms 

12. Poziomy kąt widzenia 178 

13. Pionowy kąt widzenia 178 



14. Technologia podświetlenia Podświetlenie LED 

15. Interfejsy DisplayPort (tryb DisplayPort 1.2)  

HDMI  

DVI  

VGA  

2 x USB 3.0  

2 x USB 2.0  

16. Gwarancja 36 miesięcy (realizowana u klienta) 

 

c) Monitor interaktywny – 2 sztuki:  

1. Zastosowanie: Monitor przeznaczony do celów edukacyjnych, prowadzenia 

zajęć 

2. Język menu: PL 

3. Technologia ekranu: LED 

4. Technologia podczerwieni: Ekran dotykowy, co najmniej dwupunktowy w technologii 

podczerwieni 

5. Interface dotykowy: Interface dotykowy – USB; 

Obsługa za pomocą palca lub dostarczonego rysika 

6. Przekątna ekranu: Min. 85 cali 

7. Rozdzielczość: Nie mniejsza od 4K 

8. Proporcje ekranu: 16:9 

9. Jasność: Min. 400 cd/m2 

10. Typ matrycy: IPS, OLED 

11. Kąt widzenia: Min. 178/178 pion/poziom 

12. Żywotność matrycy: Min. 50 000 godz.  

13. System operacyjny – 
wymagana funkcjonalność: 

Android, Windows obejmujący aplikację notatnik, obsługę 
www 

14. Moduł WI-FI: TAK 

15. Głośniki: Wbudowane głośniki min. 2x10W 

16. Poziom hałasu: Max. 35 dB 

17. Złącza wejściowe/ wyjściowe: Co najmniej: 
a) Video 2xHDMI lub więcej 
b) AudioJack, MiniJack 
c) Porty komunikacyjne: RJ-45 RS232 2xUSB 2.0 USB 3.0, 

USB-C, USB Touch 

18. Inne:  Możliwość pracy samodzielnej, jako tablicy interaktywnej, 
oraz z PC.  
Możliwość bezprzewodowego łączenia się z urządzeniami 
mobilnymi Windows/ iOS/ Android 



19. Montaż sprzętu: 1. Zestaw montażowy na ścianę tj. uchwyt, kołki 
montażowe, niezbędne okablowanie do podłączenia 
monitora z PC oraz siecią lokalną przewodową (monitor 
interaktywny nr 1); 

2. Mobilny stojak na monitor interaktywny, niezbędne 
okablowanie do podłączenia monitora z PC oraz siecią 
lokalną przewodową (monitor interaktywny nr 2). 

20. Gwarancja: 36 miesięcy (realizowana u klienta) 

 

2. Termin wykonania zamówienia: do 15.12.2022 r. /czwartek/. Montaż możliwy po godzinie 16:00.   

3. Osoba upoważniona do kontaktów:  

Katarzyna Górecka – w sprawie procedury udzielenia zamówienia: 18 266 27 71 

Jakub Sikora – w sprawie przedmiotu zamówienia:    696 073 333  

4. Termin składania ofert: do 06.12.2022 r., do godz. 15:00 

5. Opis sposobu przygotowania oferty: 

5.1. Wykonawca może zgłosić tylko 1 ofertę. 

5.2. Oferty można składać wyłącznie na adres mailowy: zsckr@nowytarg.pl w tytule wiadomości proszę 

o wpisanie: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe – dostawa pomocy dydaktycznych tj. Sprzęt IT”. 

5.3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 

5.4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod 

rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. 

5.5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

6.1. Cena ofertowa jest ceną, za którą Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 

zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

6.2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

6.3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Kryteria oceny ofert: 

7.1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

a) Cena – najniższa 

* Cena – znaczenie kryterium – 70%  
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b) Gwarancja - znaczenie kryterium – 30%   

7.2. Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru:  

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 =
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑠𝑝𝑜ś𝑟ó𝑑 𝑧ł𝑜ż𝑜𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 
𝑥 70 

 

7.3. Kryterium gwarancji zostanie obliczone według następującego wzoru: 

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 =
𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠 𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑗𝑜 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 

𝑛𝑎𝑗𝑑ł𝑢ż𝑠𝑧𝑦 𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠 𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑗𝑖 𝑠𝑝𝑜ś𝑟ó𝑑 𝑧ł𝑜ż𝑜𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡 
𝑥 30 

* Gwarancja nie może być niższa niż 36 miesięcy, zgodnie z pkt 1.1. 

7.4. Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów, jaką 

można uzyskać w kryterium cena to 70 pkt., w kryterium gwarancja to 30 pkt., łącznie: 100 pkt.  

7.5. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród 

ofert podlegających rozpatrzeniu. 

8. Podstawa nieudzielenia zamówienia: 

8.1. Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu 

8.2. Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

8.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny. 

9. Informacje dodatkowe: 

9.1. Z przeprowadzonego wyboru Zamawiający sporządzi protokół – dostępny do wglądu 

w Sekretariacie u Zamawiającego. 

10 . Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 

Augustyna Suskiego w Nowym Targu z siedzibą przy ul. Kokoszków 71. 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we 

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem mailowym 

ido@zsckr.nowytarg.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu 

związanym z zapytaniem ofertowym ZSCKR.50.5.2022.KD. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania. 



5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej/.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: a) żądania dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych 

osobowych narusza przepisy RODO.  

8. Nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 

1 lit. c RODO. 

9. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO. 

                                                                                                   
 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – formularz oferty 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ  OFERTY 

 

 

            /Pieczęć firmy/ 

 
Firma..........................................................................................................................................................

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

z siedzibą w.............................................................................................................................................. 

tel./ fax..................................................................................................................................................... 

e-mail:..................................................................................................................................................... 

NIP........................................................................REGON....................................................................... 

Numer rachunku bankowego.................................................................................................................. 

Nawiązując do pisma z dnia 29.11.2022 r.  – zaproszenia do złożenia oferty ZSCKR.50.5.2022.KD, 
zgłaszam swoją ofertę na: dostawę pomocy dydaktycznych tj. sprzęt IT dla Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu. 
 
Kwota brutto: ……………………………………………. 
 
Okres gwarancji: ………………………………………… 
  
Oświadczam, że: 
 
► uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, 

► posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zamówienia, 

► posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonywania zamówienia, 

►znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania. 

 
data.............................................                                           ........................................................ 
                                                                                                                                    / czytelny podpis Wykonawcy/ 
 

Załącznik 1 – Specyfikacja sprzętu IT/ w tym: stojak mobilny oraz uchwyt montażowy/ 
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