
1 

 

 

Pasłęk, dnia 18.10.2018 r. 

ORG.132.37.2018.MS1 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Urząd Miejski w Pasłęku zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn. „Dostawa sprzętu 

komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Pasłęku”. 

 

1. Przedmiot zamówienia:  

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na dostarczeniu 15 fabrycznie 

nowych laptopów z oprogramowaniem o specyfikacji przedstawionej w poniższej 

tabeli:  

 

Lp. Nazwa podzespołu Parametry 

1 Procesor Intel® Core i5-7200U Kaby Lake 2.5 GHz (TURBO: 3.1 GHz) 

2 rdzenie / 4 wątki Smart Cache 3 MB 

 Chipset Płyta główna oparta na chipsecie dedykowanym dla 

oferowanego procesora przez jego producenta 

 Dysk twardy Min. 1 TB + 128 GB SSD 

 Interfejs 1. 1x HDMI, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RJ45 (LAN), 1x 

wejście słuchawkowe/głośnikowe zintegrowana karta 

sieciowa 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ-45 

2. Kamera i mikrofon wbudowany w obudowę komputera.  

3. Mysz bezprzewodowa z dwoma klawiszami oraz rolką 

(scroll) przystosowana dla prawo i leworęcznych 

4. Nagrywarka DVD +/- RW  

 Karta Graficzna Min. Intel HD Graphics 620 

 Pamięć Ram 8 GB, możliwość rozbudowy do minimum 16 GB, min. jeden 

slot wolny 

 Wyposażenie 

multimedialne 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną. Zgodna z High 

Definition, min. 24 bitowa konwersja sygnału cyfrowego na 

analogowy i analogowego na cyfrowy, dedykowane przyciski 

na zewnątrz obudowy lub na klawiaturze do 

zwiększania/zmniejszania siły głosu, dwa głośniki wbudowane 

o mocy min. 2 W każdy, możliwość podłączenia zewnętrznych 

słuchawek i zewnętrznego mikrofonu 

 Inne cechy Torba do laptopa  dedykowana do zamawianego sprzętu . 

 Matryca Wielkość matrycy 15,6'', rozdzielczość ekranu 1366 x 768 

pikseli 

 System Operacyjny  Windows 10 Pro + Nośnik Recovery 
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2) Wszystkie laptopy muszą zostać dostarczone Zamawiającemu kompletne wraz z 

zainstalowanym systemem operacyjnym, tak aby po podłączeniu były gotowe do 

użycia.  

3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia do siedziby 

Zamawiającego na własny koszt, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. 

4) Laptopy muszą pochodzić z Polskiej dystrybucji. 

 

2. Gwarancja: 

1) Wymagany okres gwarancji: 5 lat gwarancji na wszystkie elementy zamawianego 

sprzętu. 

 

2. Sposób przygotowania oferty: 

1) Zapytania ofertowe na sprzęt komputerowy należy złożyć w terminie do dnia 

26.10.2018 r. do godz. 12.00 do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Pasłęku lub na 

podany niżej adres Zamawiającego:  

Urząd Miejski w Pasłęku, Plac Św. Wojciecha 5 , 14-400 Pasłęk w zaklejonych 

kopertach z dopiskiem „Oferta na sprzęt komputerowy”.  

Kontakt w sprawie zapytania: mariusz.sawicz@paslek.pl 

 

3. Kryteria oceny ofert: cena. 

 

4. Wybór oferty i podpisanie umowy 

1. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą oferującym najniższą cenę. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej 

określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga. 

4. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych 

uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy 

Prawo zamówień publicznych 

5. Jeżeli najniższa ze złożonych ofert przekroczy wartość środków przeznaczonych na 

dostawę sprzętu postępowanie zostanie unieważnione. 

Termin składania ofert: do 26.10.2018 r. godz. 12:00 

Wybór oferty: do 31.10.2018 r 

 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w dowolnym czasie 

bez podania przyczyny. 

 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 

 

 

 

 


