
 

Projekt pn. "Wiem więcej – potrafię więcej"  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, 32-620 Brzeszcze, ul. Mickiewicza 6, tel./fax. 32 21 11 251, e-mail: ops@brzeszcze.pl 

 

Brzeszcze, dn.17.06.2016 r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

ul. Mickiewicza 6 

32 – 620 Brzeszcze 

tel. (32) 21 11 251  

e – mail: ops@brzeszcze.pl 

 

Zapytanie ofertowe 

dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. Euro 

 

 Przedmiot zamówienia: Dostawa laptopów stanowiących wyposażenie Klubu Integracji Społecznej 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, z których będą korzystać uczestnicy projektu pt. „Wiem 

więcej – potrafię więcej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego; 9 Oś Priorytetowa: Region Spójny Społecznie; Działanie 9.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 

9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe dla OPS/PCPR. 

 

Opis przedmiotu zamówienia:  

Laptopy spełniające wymagania: 

 dysk minimum 500 GB HDD lub 120 GB SSD 

 pamięć ram 4-8 GB 

 matryca matowa 14-15,6 cali 

 nagrywarka dvd 

 procesor intel Broadwell i3 lub i5 

 grafika zintegrowana 

 złącze hdmi i vga lub mini dp 

 minimum 3 porty usb 

 karta wifi a/b/g/n/ac 

 system operacyjny windows 7 lub nowszy 

 trackpoint 

 touchpad 

 dodatkowo do wyposażenia mysz bezprzewodowa 
 

Przewidywana ilość: 5 

Ośrodek zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego sprzętu. 

 

Miejsce dostawy: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 6 

 

Czas dostawy: 10 dni od dnia złożenia zamówienia 

 

Płatność przelewem na podstawie wystawionej faktury po otrzymaniu towaru.  

 

Oferta powinna zawierać: czytelnie wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 

do niniejszego zapytania ofertowego,  

 

Proponowana cena musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty 

i składniki związane z realizacją zamówienia. 
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Kryteria oceny ofert 

 

Cena – 80% 

Okres gwarancji – 20% 

Zamówienie zostanie udzielone Zleceniobiorcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. 

Za najkorzystniejsza ofertę uważa się ofertę z największa ilością punktów. 
 

P=Pc+Pg gdzie: 
 

   
              

             
       

 

   
                                              

                                               
        

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 (pokój 

nr 4,  II piętro) bądź na adres e-mail ops@brzeszcze.pl, do dnia 24.06.2016 r. do godz. 13:00 

 

Wybór oferty nastąpi w dniu 27.06.2016 r. 

 

 

Uwagi końcowe: 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego 

bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w 

dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego, a także do pozostawienia 

postępowania bez wyboru oferty szczególnie, gdy najkorzystniejsza oferta przekroczy 

wartość środków, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.   

2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 

że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty 

wymagają zachowania formy pisemnej.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 

przedstawionych przez Oferentów  informacji.  

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia 

wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych 

niezgodnych z prawdą.  

5. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy 

nie zostali wykluczeni z postępowania.  

7. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.  

8. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.  

9. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują 

im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania 

ofertowego.  

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, 

jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy 

o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.  
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Załącznik nr 1 

 

Odpowiedź na zapytanie ofertowe 

 

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 

Przedmiot zamówienia: Dostawa laptopów stanowiących wyposażenie Klubu Integracji Społecznej 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach w  związku z realizowanym projektem pt. „Wiem więcej – 

potrafię więcej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

9 Oś Priorytetowa: Region Spójny Społecznie; Działanie 9.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.1 

Aktywna integracja – projekty konkursowe dla OPS/PCPR. 

 

Dane teleadresowe oferenta: ………………………………………………………………… 

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

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

Specyfikacja urządzenia  ……………………………………………………………………….. 

Proponowana cena brutto ………….... oraz cena netto ……..……. za 1 szt. 

Jednocześnie oświadczam, że proponowana cena uwzględnia wszystkie zobowiązania 

oraz obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia. 

 

Okres ważności oferty: ……………………………………………………………………………… 

 

Okres gwarancji sprzętu: ………………………………………………………………………….... 

 
 

Oferta sporządzona w dniu: ………………………….. 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

Czytelny podpis oferenta 


