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Zapytanie Ofertowe 

 

 

W związku z realizacją projektu RPWM.02.02.01-28-0155/16 „Kompetencje 

kluczowe mogą być coolowe”  realizowanego w ramach Oś Priorytetowa 2 „Kadry dla 

gospodarki“ Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na 

rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1: Podniesienie jakości oferty 

edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów-projekty 

konkursowe, na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego  poszukujemy w ramach 

postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności dostawcy sprzętu komputerowego 

zgodnie z poniższą specyfikacją:  

- Szafa ładująca na 15 laptopów - 2 szt: 

Lp. Podzespół OPIS 

1 Szafa ładująca na 15 laptopów 

wysokość 1060 mm,  

szerokość 920 mm,  

głębokość 500 mm,  

2 kolumny po 8 

gniazdek (Σ 16 laptopów). 
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Uwaga: W przypadku braku dostępnego na rynku sprzętu spełniającego wymagania, sprzęt 

najbardziej zbliżony do parametrów określonych w zapytaniu. 

- Laptopy - 30 szt: 

Lp. Podzespół Parametry minimalne 

1 Laptopy  

przekątna ekranu LCD 15.6 cali,  

nominalna rozdzielczość 1366 x 768 pikseli; 

procesor Intel® Core™ i3;  

model procesora i3-5005U (2.0 GHz, 3 MB 

Cache);  

wielkość 

pamięci RAM 4 GB; 

 pamięć RAM rozszerzalna do 16 GB; 

rodzaj dysku twardego -magnetyczny 

(tradycyjny);  

pojemność dysku magnetycznego 500 GB 

(5400 RPM); 

napęd optyczny DVD+/-RW;  

karta graficzna Intel HD Graphics 5500; 

zainstalowany system operacyjny Windows 

10 Home 

 

 

Uwaga: W przypadku braku dostępnego na rynku sprzętu spełniającego wymagania, sprzęt 

najbardziej zbliżony do parametrów określonych w zapytaniu o parametrach wyższych 

potwierdzonych testem Benchmark. 

- Laptopy - 2 szt: 

Lp. Podzespół Parametry minimalne 

1 Laptopy  

przekątna ekranu LCD - 17.3 cali,  

nominalna rozdzielczość LCD - 

1600 x 900 pikseli,  

procesor Intel® Core™ i5,  

model procesora - i5-6200U,  

ilość rdzeni –2 szt.,  

wielkość pamięci RAM - 4 GB,  

typ zastosowanej pamięci RAM- DDR3, 

pamięć RAM rozszerzalna do 16 GB, 

wolne gniazda pamięci - 1 szt.,  

rodzaj dysku twardego -magnetyczny 

(tradycyjny),  

pojemność dysku magnetycznego - 1000 

GB,  

napęd optyczny - DVD+/-RW DL,  

karta graficzna - Intel HD Graphics 520, 

komunikacja - WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac, 

LAN 1 Gbps, Bluetooth;  

interfejsy - 2 x USB, 1 x USB 3.0; 

wbudowany mikrofon, kamera 0.3 Mpix, 

zainstalowany system operacyjny Windows 

10 Pro (64-bit). 
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Uwaga: W przypadku braku dostępnego na rynku sprzętu spełniającego wymagania, sprzęt 

najbardziej zbliżony do parametrów określonych w zapytaniu o parametrach wyższych 

potwierdzonych testem Benchmark. 

- Aparat cyfrowy - 2 szt: 

Lp. Podzespół Parametry minimalne 

1 Aparat cyfrowy  
kompaktowy, cyfrowy. 

Matryca 20,1 Mpix, zoom x8, wyświetlacz 

2,7" – 2,8". Ze stabilizacją obrazu 

 

Uwaga: W przypadku braku dostępnego na rynku sprzętu spełniającego wymagania, sprzęt 

najbardziej zbliżony do parametrów określonych w zapytaniu. 

- Projektor multimedialny krótkoogniskowy- 2 szt: 

Lp. Podzespół Parametry minimalne 

1 
Projektor multimedialny 

krótkoogniskowy 
Rodzaj matrycy: DLP, jasność: od 2300 do 

3500 ANSI lm 

 

Uwaga: W przypadku braku dostępnego na rynku sprzętu spełniającego wymagania, sprzęt 

najbardziej zbliżony do parametrów określonych w zapytaniu. 

- Tablica multimedialna- 2 szt: 

Lp. Podzespół Parametry minimalne 

1 Tablica multimedialna 
zestaw z oprogramowaniem, uchwyt, 

interfejs: USB, przekątna: od 77 

cali 

 

Uwaga: W przypadku braku dostępnego na rynku sprzętu spełniającego wymagania, sprzęt 

najbardziej zbliżony do parametrów określonych w zapytaniu. 

Oferty oceniane będą według klucza: 

 – najniższa cena ( waga punktów 60%). 

– wsparcie serwisu 24h  ( waga punktów 20%). 

– czas dostawy 3-7 dni  ( waga punktów 10%). 

– dołączone referencje dla zrealizowanych zamówień powyżej 100 tys zł  ( waga 

punktów 10%). 
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Pozycje słownika CPV obejmujące niniejsze zapytanie: 

30213100-6 Komputery przenośne 

39162000-5 Pomoce naukowe 

39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny 

39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe 

30213000-5 Komputery osobiste 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zapytania: 

1. Dostawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Liderem projektu. 

W tym celu musi złożyć wypełniony i podpisany załącznik nr.1 „Oświadczenie 

wykonawcy o braku powiązań z Beneficjentem” wraz z ofertą. 

2. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną 

powiadomieni drogą elektroniczną mailowo i poprzez stronę internetową 

www.leantech.com.pl  

 

Oferty cenowe wraz z informacją na temat okresu gwarancji prosimy przesyłać do 

dnia 01.02.2017 na adres e-mail : biuro@leantech.com.pl  lub pocztą na adres:   

Lean Tech Robert Markowiak 

Gaj Mały 118B 

64-520 Obrzycko  

 

Z poważaniem 

Robert Markowiak  

Lean Tech  

Gaj Mały 118B 

64-520 Obrzycko 

 
 
 
 

http://www.leantech.com.pl/
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z BENEFICJENTEM 

 
 
 

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

/miejscowość i data/ 

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

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

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

……………………………… 

……………………………… 

/Nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Beneficjentem projektu –  

Lean Tech Robert Markowiak  Gaj Mały 118B, 64-520 Obrzycko. 

Nie posiadam powiązań między Beneficjentami lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Beneficjentów lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjentów 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, 

polegającymi w szczególności na: 

 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 5 % 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

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

                                  /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 


