
        Dobromierz, dnia 6 kwietnia 2020 r. 
 
ROP.271.3.2020 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Zamawiający: 
Gmina Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, NIP 884-23-65-479, Regon 
890718343, tel. 74/8586217, fax 74/8586460. 
 
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup 20 szt. 
laptopów w ramach projektu pn. „Zdalne szkoły w gminie Dobromierz”. 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zakup 20 szt. laptopów. 
 
Opis sprzętu/parametry techniczne:  
Przekątna ekranu  min.  15,6”, FHD, typ ekranu matowy, nie dopuszcza się matryc typu "glare”. 
Procesor, klasy i5 – 8 generacji, osiągający minimum 7500 punktów w teście Passmark - CPU 
Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, minimum 4 rdzenie / 8 wątków, 6MB RAM min 8 
GB DDR 4, z możliwością rozbudowania do 16GB. Dysk SSD 256. Łączność Wi-Fi 802.11 
a/b/g/n/Ac/. Karta sieciowa. Karta graficzna nie gorsza niż klasy: Intel HD Graphics (w testach 
CPU min 750 pkt). Moduł Bluetooth. Rodzaje wejść / wyjść USB łącznie min.  3 szt. w tym USB 
3.1  - 1 szt.,  HDMI  ze wsparciem HDCP- 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., wbudowana 
kamera min. – HD 1280x720 , 720p HD. 
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.  
Rozdziel. Ekr. minimum:1920 x 1080, Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku). 
Napęd optyczny, bateria litowo jonowa min.: 3 komorowa, minimum 3000mAh. Slot 
zabezpieczenia Kensington. Urządzenie wskazujące TouchPad. 
Klawiatura układ QWERTY, słuchawki przewodowe  nauszne z mikrofonem na kabłąku, z 
przyciskiem sterującym wyciszaniem zamontowanym na kabłąku lub przewodzie, dostosowane 
do pracy z oferowanym laptopem. Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa 
głośniki 2W stereo oraz cyfrowy mikrofon, zainstalowane oprogramowanie ze wsparciem 
producenta: Windows 10, waga max 2,2 kg. Gwarancja producenta: 24 miesiące (gwarancja 
świadczona w miejscu instalacji).  
 
2. Wymagane terminy 
Termin realizacji zamówienia: 17.04.2020 r. 
 
3. Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 

1) posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

2) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  
wykonanie zamówienia, 

3) spełnia warunek zdolności technicznej lub zawodowej. 
 
4. Warunki płatności 
Płatność nastąpi po dostawie przedmiotu zamówienia, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia 
faktury do Zamawiającego, wystawionej na podstawie podpisanego protokołu odbioru. 
 



5. Miejsce i termin składania ofert 
Oferty należy złożyć do dnia 15.04.2020 r. godz. 8:00 drogą elektroniczną na adres:  
ug@dobromierz.pl; DW: abukalo@dobromierz.pl 
 
W ocenie ofert przyjęto kryterium najniższej ceny końcowej brutto – 100%. 
 
6. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel.: 
74/ 8586217, wewn. 24, osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Agnieszka Bukało. 
 
 
 
 
 

Wójt 
(-) Jerzy Ulbin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
…………………………………. 
pieczęć Wykonawcy / REGON 

…………………………………. 
Tel. / Fax 

…………………………………. 
e-mail 

OFERTA 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zakup 20 szt. laptopów oferuję wykonanie przedmiotu 
zamówienia za: 
 
Cena brutto: ………………………………., słownie ………………………………………….. 

1. Wymagane terminy: ….............................................. 
 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 
zastrzeżeń; 

 
3. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego. 
 
Oświadczam, że: 

1) posiadam kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

2) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  
 wykonanie zamówienia, 

3) spełniam warunek zdolności technicznej lub zawodowej. 
 

 
 
 
 
 
      ………………………………………………………. 
       data, podpis Wykonawcy 


