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Zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014– 2020 

 oraz Regulaminu w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kartuzach  o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości w złotych kwoty 30000,00 euro 

 

 

Zapytanie ofertowe nr GOPS.8.2016.EFS 

(dotyczy dostawy fabrycznie nowych urządzeń) 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach oraz Spółdzielnia Socjalna 

„Pasja” w Kartuzach, zapraszają do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowych 

urządzeń do realizacji projektu „SZUKAM… ZNAJDUJĘ…  PRACUJĘ…” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 20142020 Oś priorytetowa Integracja, Działania 6.1 Aktywna 

Integracja, Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa. 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Partner wiodący: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach 

ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy 

NIP: 589-13-14-368, REGON:190232131 

Partner: 

Spółdzielnia Socjalna „Pasja”  

ul. Mściwoja II 28 A, 83-300 

Kartuzy 

NIP: 589-201-29-59, REGON: 222028096, KRS: 0000496876 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Dokumenty związane z serwisem gwarancyjnym oraz przeglądami 

konserwacyjnymi: 

a) Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy pisemne oświadczenie 
autoryzowanego serwisu producenta sprzętu o zapewnieniu serwisu dla zamawianych 
urządzeń po podpisaniu umowy. 
b) Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy pisemne oświadczenie producenta 
sprzętu o zapewnieniu serwisu dla zamawianych urządzeń, w przypadku nie wywiązywania 
się przez Wykonawcę lub autoryzowany serwis producenta sprzętu ze świadczenia usług 
serwisowych. 
 
2. Istotne postanowienia umowy: 



a) Wykonawca w cenie oferty zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do Gminnego 
ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach i Spółdzielni Socjalnej Pasja w Kartuzach, do 
wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń, w terminie 14 dni od dnia podpisania 
umowy. 
b) Wykonawca w cenie oferty zamontuje, skonfiguruje, uruchomi, wyposaży w niezbędne 
połączenia sieciowe i dokona wstępnego przeszkolenia z obsługi urządzeń w siedzibie 
zamawiającego, w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. 
c) Zakres gwarancji obejmuje, niezależnie od wymagań producenta: 

1) urządzenie wraz z wszystkimi podzespołami, 

2) transport uszkodzonego sprzętu do i z punktu serwisowego, jeśli naprawa tego 

wymaga, 

3) podjęcie naprawy gwarancyjnej, rozumianej jako przybycie serwisanta do siedziby 

zamawiającego, nie później niż 24 godziny po zgłoszeniu usterki przez 

zamawiającego (dotyczy dni roboczych), 

4) naprawę przedmiotu umowy (rozumianej jako przywrócenie jego funkcjonalności) 

najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia, 

5) W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni roboczych, dostarczenie 11-go dnia, 

na czas naprawy, sprzętu o równoważnych parametrach, 

6) Wymianę wadliwego sprzętu na fabrycznie nowy (model ten sam lub jego następca) 

po przekroczeniu trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu, niezależnie 

od rodzaju usterki. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia i minimalnych wymagań: 

Sprzęt musi posiadać równoważne lub lepsze parametry od podanych poniżej. 

1) PROJEKTOR MULTIMEDIALNY - SZT. 1  

Rozdzielczość rzeczywista: min. 1280 x 800 (WXGA) pikseli; Rzeczywisty współczynnik 
proporcji obrazu: min. 16:10;  Cyfrowy; Współczynnik powiększenia (optyczny): min. 1,2 : 1;  
Żywotność lampy (tryb normalny): min. 5000 godz. Kontrast (tryb normalny): 20000:1; 
Odległość projekcji: 1-8 metr; Wielkość obrazu: min. 200 cali; Głośniki wbudowane o mocy 
min. 2 Wat;  
Złącza (wejścia) HDMI,  D-sub ,  Component,  Composite, Mini DIN 4-pin (S-Video),  stereo 
mini-jack, RS-232,  USB typ B; Złącza (wyjścia):  D-sub 15-pin,  stereo mini-jack; Jasność 
min.600 lumenów. 
Projektor musi posiadać w zestawie: pilot, torbę w zestawie, baterie do pilota, kabel 
zasilający, kabel VGA, instrukcję. 
Gwarancja: min. 2 lata. 

2) EKRAN PROJEKCYJNY MONTOWANY DO ŚCIANY - SZT. 1 

Ekran do sali prezentacyjnej i szkoleniowej , montowany do ściany.  
Powierzchnia projekcyjna typu Matt White. 
Tył ekranu w kolorze czarnym, Możliwość stosowania przy silnym oświetleniu znajdującym 
się za ekranem, Kąt oglądalności do 75 stopni (R/L), Współczynnik odbicia światła 1.0 , 
Powierzchnia Matt White: biała, trójwarstwowa; Szerokość: 200 cm; Wysokość: 200 cm;  
Gwarancja: min. 2 lata. 

 

 



3) LAPTOPY - SZT. 20 

Rodzaj procesora min czterordzeniowy 

Prędkość procesora min 1,8 GHz 

Pojemność pamięci podręcznej min. 2 MB 

Pojemność dysku HDD min 500 GB 

Rodzaj dysku  Standardowy nośnik magnetyczny 

Prędkość obrotowa silnika  7200 obr./min 

Napędy wbudowane (zainstalowane) DVD±RW Super Multi  

Zainstalowana pamięć 6 GB 

Przekątna ekranu LCD  15,6 cali 

Rozdzielczość LCD  1366 x 768 HD 

Typ karty graficznej min HD Graphics z własną pamięcią 1024 MB 

Karta dźwiękowa  Zintegrowana 

Urządzenia wskazujące TouchPad 

Klawiatura numeryczna Tak 

Interfejsy / Komunikacja • min. 2x USB 2.0  
• min. 1x USB 3.0  
• min. 1x VGA (RGB)  
• 1x RJ-45 (LAN)  
• 1x DC-In (wejście zasilania) 

Przewodowa karta sieciowa 10/100/1000 

Bezprzewodowa karta sieciowa IEEE 802.11b/g/n 

Bluetooth  Tak 

Czytnik kart pamięci Tak 

Parametry baterii Rodzaj baterii Li-Ion  
Czas pracy na baterii min. 3h 

Cechy dodatkowe • Mysz 
• Kamera internetowa  
• Mikrofon  
• Głośniki stereo  
• Klawiatura odporna na zalanie 
• Zasilacz sieciowy 

Zainstalowany system operacyjny Zgodny z Microsoft Windows 7 Professional 

Gwarancja min 24 m-ce 

Inne Oprogramowanie Word, Excel, Power Point) 
licencja dożywotnia 
Program antywirusowy – licencja roczna 

  

4) URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE ZE SKANEREM - SZT. 1 

Technologia druku laserowa, monochromatyczna 

Jakość druku 600dpi 

Procesor min. 600 MHz 

Prędkość druku min 26 str.A4/min. 

Czas wydruku pierwszej strony poniżej 9,0 s z trybu gotowości 

Dopuszczalna gramatura papieru 16-163 g/m2 

Optyczna rozdzielczość skanowania 600x600 dpi 

Format wyjściowy skanowanych dokumentów PDF, JPEG, TIFF 

Zakres skalowania kopiarki 25-400% 

Szybkość kopiowania do 26 kopii/m 

Pamięć min 256 MB  

Porty USB 2.0, Ethernet 10/100, Wireless b/g/n 

Języki drukowania PCL5E, PCL6, PostScript Level 3 

Format wydruku A4, A5, A6, B5, Koperty 

Podajniki papieru - podajnik na min 250 arkuszy 



- podajnik ADF na min 40 arkuszy 

Pojemność tacy odbiorczej 120 szt. 

Maksymalna wydajność miesięczna do 30 000 stron 

Wydajność tonera standardowego do 3 000 stron 

Żywotność bębna do 10 000 stron 

Gwarancja producenta 24 miesięcy 

Załączone oprogramowanie Pełny pakiet OCR 

 

5) MONITOR - SZT. 2 

Format ekranu 21,5 panorama 

Przekątna ekranu 21,5” 

Typ panela  TFT TN 

Technologia podświetlenia LED 

Zalecana rozdzielczość obrazu 1920x1080 

Czas reakcji matrycy poniżej 6ms 

Jasność Co najmniej 250 cd/m2 

Kontrast 1000:1 

Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln 

Złącza wejściowe VGA, DVI lub HDMI 

Pobór mocy w czasie pracy poniżej 22W 

Pobór mocy w spoczynku poniżej 0,4W 

Kolor obudowy czarny 

 

6) KOMPUTER STACJONARNY - SZT. 2 

Procesor dwurdzeniowy, min 3,2 GHz 

Pojemność dysku twardego min 1 TB 

Rodzaj dysku twardego  Standardowy nośnik magnetyczny 

Prędkość obrotowa silnika  7200 obr./min 

Napędy wbudowane (zainstalowane) DVD±RW  

Zainstalowana pamięć RAM 4 GB 

Rodzaj pamięci RAM DDR3 

Ilość wolnych banków pamięci  min 1 szt 

Typ karty graficznej Zintegrowana 

Karta dźwiękowa  Zintegrowana 

Interfejsy / Komunikacja • min. 1 x HDMI lub DVI  

Ilość wolnych kieszenie 3,5” wewnętrznych min 1 

Ilość wolnych kieszenie 5,25” zewnętrznych min 1 

Karta sieciowa Zintergrowana 10/100/1000 Mbit/s 

Ilość wolnych slotów PCI-E 16x min 1 szt 

Ilość wolnych slotów PCI-E  1x min 2 szt. 

Ilość wolnych slotów PCI min 1 szt. 

Zainstalowany system operacyjny zgodny z Microsoft Windows 7 Professional 

Obudowa Mini Tower 

Zasilacz min 300W 

Gwarancja 24 miesiące 

Dodatkowe wyposażenie Klawiatura, mysz 

Inne W przypadku zaoferowania łącza HDMI kabel o 
długości 2m  

Inne Oprogramowanie Word, Excel, PowerPoint 
(licencja dożywotnia), program antywirusowy – 
licencja roczna 

 



7) DRUKARKA - SZT. 2 

 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytanie ofertowego bez podania 

 przyczyny. 

 

III. FORMA UMOWY 

Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą 

po wybraniu najkorzystniejszej oferty. 

Umowa zawarta zostanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kartuzach i 

Spółdzielnią Socjalną Pasja w Kartuzach. 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I WYMAGANIA WOBEC OFERENTA 

 

Oferent składa ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.  

 Oferta musi zawierać: 

- załącznik nr 1 – formularz oferty 

- załącznik nr 2 – dokładny opis przedmiotu zamówienia 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty składane są za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

gops@poczta.kartuzy.pl lub dostarczona osobiście na  adres: Gminny Ośrodek   

ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy (pokój 307) do dnia 03 czerwca 2016r.  

Technologia druku laserowa monochromatyczna 

Jakość druku 600dpi 

Procesor min. 600 MHz 

Prędkość druku  do 28 str. A4/min. 

Czas wydruku pierwszej strony do 8,5 s 

Dopuszczalna gramatura papieru 60-220 g/m2 

Pamięć min 256 MB  

Porty USB 2.0, Ethernet 10/100 

Karta sieciowa przewodowa wewnętrzna 10/100Base-TX 

Języki drukowania PCL5e, PCL6, PostScript Level 3 

Format wydruku A4 

Podajniki papieru podajnik na min 250 arkuszy 

Pojemność tac odbiorczych papieru 150 szt. 

Maksymalna wydajność miesięczna do 30 000 stron 

Wydajność tonera standardowego do 3 000 stron 

Gwarancja producenta 24 miesiące 

mailto:gops@poczta.kartuzy.pl


Godziny pracy GOPS: poniedziałek: 8.00 – 18.00, wtorek 8.00 – 15.00, środa 8.00 –  

16.00, czwartek 8.00 – 16.00, piątek 8.00 – 15.00. 

 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  06 czerwca 2016r., a wyniki  i wybór 

najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Biura Projektu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach ul. Gdańska 10a, w siedzibie Spółdzielni 

Socjalnej „Pasja” ul. Mściwoja II 28 A 83-300 Kartuzy oraz na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/ i bip.kartuzy.pl. 

3. Wyboru oferty dokona komisja powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kartuzach, w skład której wchodzi dwóch przedstawicieli GOPS w 

Kartuzach oraz dwóch przedstawicieli Spółdzielni Socjalnej Pasja w Kartuzach. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

7. Oferty złożone przez podmioty lub osoby powiązane kapitałowo lub osobowo z 

Zamawiającym nie będą rozpatrywane (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi udzielania 

zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014- 2020). 

8. Ostateczny wybór ofert akceptuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Kartuzach. 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Nr Kryterium Waga 

1 kryterium formalne spełnia/ nie spełnia 

2 cena 100 % 

 

Punkty będą liczone według następującego wzoru: 

Nr Kryterium Waga 

2 cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga  
gdzie: 
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert   
- Cof -  cena podana w ofercie 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni kryteria formalne oraz otrzyma 

największą liczbę punktów stanowiących punktów uzyskanych w kryterium cena. Obliczenia 

zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/


1. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w „formularzu oferty” 

stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości 

należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty powinna być 

podana w PLN cyfrowo i słownie w kwocie brutto i netto. 

2. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu 

oferty. 

3. Negocjacje ceny nie będą prowadzone. 

4. Po dokonaniu oceny Zamawiający zwróci się do wykonawcy, którego oferta jest 

najkorzystniejsza ze zleceniem realizacji zamówienia. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu częściowego przedmiotu umowy, w terminie 

30 dni od dnia złożenia rachunku wraz z kompletem dokumentów na koniec miesiąca 

kalendarzowego pod warunkiem posiadania środków na realizację projektu. 

6. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę rachunku/faktury wraz 

z kompletem dokumentów związanych z wykonaniem umowy, zatwierdzonych protokołem 

uprzednio przez GOPS. 

7.  W przypadku odstąpienia przez zamawiającego od umowy z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi wykonawca, wykonawca jest zobowiązany do zapłaty 
zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy. 
8. W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę terminu dostawy, zamawiający jest 
uprawniony do naliczenia wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% łącznej wartości 
brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia. 
9. W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę terminów określonych w zakresie 
gwarancji, zamawiający jest uprawniony do naliczenia wykonawcy kary umownej, liczonej dla 
każdego terminu oddzielnie, w wysokości 0,5% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy, 
za każdy dzień opóźnienia. 
 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela tylko na pisemne zapytania merytoryczne Piotr Łajewski: 

email: gops@poczta.kartuzy.pl 

 

VIII`. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
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Załącznik do Regulaminu w sprawie dokonywania zakupów 

dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach  o wartości 

szacunkowej nie przekraczającej równowartości w złotych kwoty 

30000,00 euro 

…................................................................... Kartuzy, dnia …......................  

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

 

Zapytanie ofertowe nr GOPS.8.2016.EFS 

    FORMULARZ OFERTY  

termin złożenia oferty upływa w dniu 03.06.2016 r. 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na: 

dostawę fabrycznie nowych urządzeń 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę w wysokości:  

cena netto: ...............................................zł; podatek VAT ............….....................zł  

(słownie: 

.....................................................................................................................................złotych) 

cena brutto: .......................................................zł 

(słownie: 

...................................................................................................................................złotych).  

1. Termin realizacji zamówienia:  

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie 

wnoszę do niego zastrzeżeń.  

3. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego. 

 

4. Załącznikiem do niniejszej oferty, stanowiącym integralną część oferty jest:  

   •zapytanie ofertowe  

   •........................  

   •........................                                                                
 
 



 
 
 

Formularz opisu szczegółowego przedmiotu zamówienia. 
 

 

 
 
 
 
 
 

pieczątka i podpis uprawnionej  osoby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lp Nazwa sprzętu Opis sprzętu Szt.  Cena 
jednostkowa 
netto/brutto 

Cena łączna 
netto/brutto 

      

      

      

      

      

      

      


