
 
 
 
Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani    Łódź, dn. 26.07.2021r. 
ul. Więckowskiego 62/4 
90-735 Łódź  
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2021/SW 
 
 
„Zakup i dostawa 13 zestawów komputerowych z akcesoriami, urządzenia wielofunkcyjnego 
i mobilnego monitora interaktywnego do placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez 
Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani w Łodzi”.  
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury rozeznania rynku określonej 
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020” z dnia 21 grudnia 2020 r. na użytek projektu „Świetlica w MIEJSCU 
SPOTKAŃ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 
 

 
1. ZAMAWIAJĄCY 
Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani 
ul. Więckowskiego 62/4 
90-735 Łódź 
REGON: 101549015 
NIP: 7272788402 
KRS: 0000448145 
tel. kontaktowy: 607 264 279 
e-mail: biuro@spoleczniezaangazowani.pl  
strona internetowa projektu: https://spoleczniezaangazowani.pl/miejsce-spotkan/#swietlica  
 
2. UWAGI OGÓLNE 
1. Niniejsze zamówienie jest finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego 2014-2020.  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
3. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO  
Agnieszka Reiske - tel. 508 388 840, e-mail: biuro@spoleczniezaangazowani.pl  
 
UWAGA: Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. 
Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanego w 
niniejszym dokumencie. 
 
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu: 13 zestawów 
komputerowych z akcesoriami, urządzenia wielofunkcyjnego i mobilnego monitora interaktywnego 
do placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani w 
Łodzi, według poniższego zestawienia: 

mailto:biuro@spoleczniezaangazowani.pl
https://spoleczniezaangazowani.pl/miejsce-spotkan/#swietlica
mailto:biuro@spoleczniezaangazowani.pl


 
 
 
A. 12 zestawów (laptop z akcesoriami): 

 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia 

1 Zastosowanie 
1. Prace biurowe, obsługa aplikacji internetowych, warsztaty z 

kompetencji cyfrowych dla dzieci i młodzieży 

2 

Wydajność 

obliczeniowa 

jednostki 

1. Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość 

uruchamiania aplikacji 64 bitowych, co najmniej i5 lub równoważny 

pod względem wydajności, generacji 10 lub 11. 

2. Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera ze 
sobą kompatybilne i nie obniżają jego wydajności.  

3 Pamięć operacyjna 1. Przynajmniej 8 GB RAM DDR4 

4 Karta graficzna 

 

1. Karta graficzna zintegrowana z płytą główną lub wyżej, 

  

5 Płyta główna 

1. Dostosowana do zaoferowanego typu procesora, pamięci RAM, 

nieobniżająca wydajności sprzętowej 

2. Zintegrowana karta sieciowa  

6 Dyski Twarde 1. Jeden dysk SSD o pojemności min. 256 GB 

7 
Wyposażenie, 

akcesoria 

1. Przekątna matrycy co najmniej 15 cali. 
2. Porty audio: wyjście na słuchawki i wejście na mikrofon (dopuszcza 

się rozwiązanie combo), 
3. Obsługa technologii bluetooth 
4. Co najmniej 2 porty USB, 1 port HDMI 

5. Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną 

6. Mysz laserowa z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) - 
bezprzewodowa 

7. Słuchawki z mikrofonem  

8. Zasilacz z kablem zasilającym do zaoferowanego laptopa, kabel z 

uziemieniem (wtyk CEE7/7) 

9. Wbudowana kamera internetowa 

8 System operacyjny 1. Zainstalowany Microsoft Windows 10 64-bit z licencją 

9 Warunki gwarancji 
1. Minimum 2-letnia gwarancja liczona od daty dostawy 

2. Serwisowanie w Polsce 

 
B. 1 komputer All-In-One z akcesoriami: 
 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia 

1 Zastosowanie 
1. Komputer do prac biurowych, obsługi aplikacji internetowych oraz 

programu graficznego Affinity. 

2 

Wydajność 

obliczeniowa 

jednostki 

1. Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość 

uruchamiania aplikacji 64 bitowych, i5 lub równoważny pod względem 

wydajności, generacji 10 lub 11. 

2. Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera ze 

sobą kompatybilne i nie obniżają jego wydajności.  

3 
Pamięć operacyjna 1. Przynajmniej 8 GB RAM DDR4 

4 
Wydajność grafiki 1. Zintegrowana z płytą główną lub procesorem, zamawiający 

dopuszcza zamontowanie dedykowanej karty graficznej, 

5 
Płyta główna 1. Dostosowana do zaoferowanego typu procesora, pamięci RAM, 

nieobniżająca wydajności sprzętowej 



 
 

2. Zintegrowana karta sieciowa 

6 
Dysk Twardy 

1. Jeden dysk wewnętrzny SSD o pojemności min. 256 GB  

2. Jeden dysk zewnętrzny o pojemności min. 512 GB współpracujący z 

wewnętrznym dyskiem SSD. 

7 
Wyposażenie 

1. Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 
2. Porty audio: wyjście na słuchawki i wejście na mikrofon (dopuszcza 

się rozwiązanie combo), 
3. Obsługa technologii bluetooth 
4. Klawiatura bezprzewodowa, układ polski programisty 

5. Mysz laserowa bezprzewodowa z dwoma klawiszami oraz rolką 
(scroll) 

6. Co najmniej 2 porty USB w obudowie komputera 

7. Zasilacz z kablem zasilającym do zaoferowanego komputera, kabel z 
uziemieniem (wtyk CEE7/7) 

8. Słuchawki z mikrofonem 

9. Wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości min. Full HD 

8 
Monitor 

1. Przekątna matrycy co najmniej 24 cale 

2. Rozdzielczość co najmniej Full HD 
3. Wbudowane głośniki stereo co najmniej 10W 

9 
System operacyjny 1. Zainstalowany Microsoft Windows 10 64-bit z licencją.  

10 Warunki gwarancji 1. Minimum 2-letnia gwarancja liczona od daty dostawy 

2. Serwisowanie w Polsce 

 
C. 1 urządzenie wielofunkcyjne: 
 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia 

1 Zastosowanie 1. Skanowanie, kopiowanie i wydruk w kolorze A4 

2 
Typ połączenia 1. USB, WIFI 

3 
Wydajność i koszty 

eksploatacji 

1. Cena zestawu tonerów nie przekracza 20% kosztów zakupu 

urządzenia wielofunkcyjnego 

2. Zestaw tonerów wystarcza na wydruk co najmniej 5 tysięcy kopii 

4 
Rozdzielczość 

skanowania 1.  Umożliwia skanowanie z rozdzielczością 600dpi 

5 
Warunki gwarancji 1. Minimum 2-letnia gwarancja liczona od daty dostawy  

2. Serwisowanie w Polsce 

 
D. 1 Mobilny Monitor Interaktywny: 
 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia 

1 Zastosowanie 1.  Prezentacje w trakcie warsztatów, prelekcje i projekcje filmowe. 

3 
Ekran 

1. Przekątna min. 65 cali 
2. Rozdzielczość min. 4k 
3. Ekran dotykowy, co najmniej 10 punktów dotyku 
4. Szkło hartowane, odporne na zarysowania rysikiem co najmniej 6H 

4 
System 

1. System Android 8 lub wyższy 

2. Obsługa systemów operacyjnych urządzeń współpracujących 

(Windows 7, 8, 10) 

5 
Wyposażenie 1. Aktywne porty USB, HDMI, VGA 

2. Wbudowane głośniki stereo co najmniej 10W 



 
 

3. Moduł WIFI 

4. Stojak mobilny 

6 
Warunki gwarancji 1.   Minimum 2-letnia gwarancja liczona od daty dostawy   

2.   Serwisowanie w Polsce 

 
W ofercie prosimy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, również takie 
jak: dojazd do miejsca realizacji zamówienia. 
 
5. INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia: 21 dni od powiadomienia Wykonawcy o wyborze oferty. 
2. Miejsce realizacji zamówienia: 90-749 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9. 

 
6. ROZLICZENIE Z WYKONAWCĄ 
 

Warunki płatności: przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty 
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego 

 
7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu ofertowym, 
którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 
 

8. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
 

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy. 
 
9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY 
 

1. Termin składania ofert: do dnia 02.08.2021r. do godz. 16:00. Oferty złożone po w/w 
terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w następujący sposób: 

osobiście w siedzibie Zamawiającego – ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9, 90-749 
Łódź, 

 w formie elektronicznej na adres: biuro@spoleczniezaangazowani.pl 
 

10. INNE POSTANOWIENIA 
  

1. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu przed terminem składania 
ofert. 

2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub 
dokumentów wymaganych od Wykonawcy (forma pisemna lub elektroniczna lub 
faksem). 

3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy. 

4. Termin związania z ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 

5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści 
niniejszego zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. 
Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w 
jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcom. 
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11. KRYTERIA OCENY OFERTY, TRYB OCENY, SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY 
 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu 
ofertowym. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 
 
Cena -100%. Cena ofertowa brutto powinna zawierać wszystkie koszty i podatki związane z 
oferowaną realizacją zamówienia. Ostateczna cena powinna być liczona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku, podana w złotych polskich brutto, cyfrowo i słownie z 
określeniem stawki podatku VAT. Rozliczenia między Dostawcą a Zamawiającym 
prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich. 

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi 
zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający może 
wezwać Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

 
12. ZAŁĄCZNIKI 

 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
 


