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ZAPYTANIE O CENĘ 

 

 

Urząd Miejski w Pasłęku, Plac Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk zaprasza do  złożenia oferty na: 

Zakup i dostawę komputerów, systemów antywirusowych oraz akcesoriów multimedialnych 

w związku z projektem  „Zdalna szkoła”. 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów przenośnych, systemów 

antywirusowych, myszy bezprzewodowych oraz akcesoriów multimedialnych zgodnie ze 

specyfikacją przedstawioną poniżej. 

 

II. Szczegóły zamówienia: 

Wszystkie urządzenia i podzespoły muszą być w opakowaniach pojedynczych. W nie 

uszkodzonych pudełkach. Nie dopuszcza się sprzętu refurbished, poleasingowego oraz klawiatur z 

naklejkami bądź obcojęzycznych. Jednocześnie informujemy, że w ramach specyfikacji komputera 

przenośnego nie dopuszczamy różnego rodzaju adapterów, przystawek, dodatkowych modułów itd. 

Komputer ma być integralną całością i wszystko z wymaganej specyfikacji musi być w nim 

wbudowane. 

 

 

1. 2 sztui komputerów przenośnych o minimalnej specyfikacji: 

 Procesor Intel:  Intel Core i3 lub AMD Ryzen 5 

 Pamięć Ram – 8 GB DDR4 

 Dysk SSD 256 GB 

 Przekątna ekranu 15,6 FHD'' 

 Karta graficzna - zintegrowana 

 Wbudowana kamera 

 Łączność - WIFI, Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps 

 Złącza - USB 3.0 /2.0, 1 x HDMI, Czytnik kart pamięci 

 Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe 

 Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Home PL 64 bit 

 Partycja recovery  

 

 

2. 2 sztuki Programów antywirusowych z minimum dwu letnią licencją wgranych do 

komputerów (spis kluczy licencyjnych w osobnym dokumencie). 

 

3. 2 sztuki Zestawów słuchawkowych nausznych kompatybilny z laptopem, przewodowy, 

mikrofon na pałąku. 

 

4. 2 sztuki myszy bezprzewodowych. 

 

 

III. Warunki gwarancji 



Dostawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji door to door począwszy od daty dostarczenia ww. 

sprzętu. 

 

IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia 

Termin dostawy materiałów: 7 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia. Koszt transportu 

pokrywa dostawca towaru. 

Miejsce dostawy: Urząd Miejski w Pasłęku, Plac Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk 

V. Kryteria oceny. 

Kryteria oceny - 100% cena 

 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty. 

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, Plac Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk w 

sekretariacie lub przesłać na adres email: mariusz.sawicz@paslek.pl 

 

Oferty proszę przesłać do dnia 30.09.2020 r. 


