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I. Zamawiający: 
 

1. Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdańska, z siedzibą w Gdańsku (80-803) przy ul. Nowe 
Ogrody 8/12, NIP 583 00 11 969, REGON 191675570. 

2. Natomiast płatnikiem zamawianej usługi jest Gdańskie Centrum Świadczeń, z siedzibą 
w Gdańsku (80-104) przy ul. Kartuska 32/34, NIP 583 32 07 638, REGON 364643730 
(od 1 stycznia 2022 r. zmiana siedziby z ul. Powstańców Warszawskich 25 na 
ul. Kartuską 32/34). 

3. Sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie będące przedmiotem niniejszego zapytania 
ofertowego użytkowane będą przez Gdańskie Centrum Świadczeń, do którego wysyłane mają 
być faktury VAT wystawiane przez Wykonawcę. Jednocześnie Gdańskie Centrum Świadczeń 
występuję w niniejszym zapytaniu ofertowym jako jednostka, która w imieniu Zamawiającego 
będzie oceniała złożone oferty i wybierała Wykonawcę realizującego dostawy będące 
przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. W dalszej części zapytania Gdańskie Centrum 
Świadczeń zwane będzie Centrum. 

 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 
 
1. Zapytanie ofertowe zamieszczane będzie przez okres co najmniej pięciu dni, na stronie 

internetowej Zamawiającego. Dodatkowo zapytanie ofertowe może zostać przesłane do 
potencjalnych Wykonawców listownie lub drogą elektroniczną. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego na 
każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny oraz do swobodnego wyboru oferty. 

3. Do przedmiotowego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, 
jednakże mogą pojawić się w nim regulacje niniejszej ustawy, które Wykonawca musi 
wypełnić. 

 
 

III. Rodzaj zamówienia: dostawa 
 

1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia): 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów typu „All in one”, notebooków 15” 

wraz z replikatorami portów w pełni kompatybilnych z oferowanymi notebookami, oraz 
pakietów oprogramowania biurowego Microsoft Office, które mają być wykorzystywane 
przez pracowników, realizujących zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, 
funduszem alimentacyjnym oraz świadczeniem wychowawczym. Planowany jest zakup 10 
szt. komputerów „All in one”, 7 szt. notebooków 15” wraz z replikatorami portów oraz 
17 szt. pakietów oprogramowania biurowego Microsoft Office spełniającego minimalne 
wymagania pakietu Microsoft Office Home and Business 2021 All Languages. Przedmiot 
zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem: 30213300-8 
(komputer biurkowy), 30213100-6 (komputer przenośny), 48771000-3 (pakiety 
oprogramowania użytkowego ogólnego). 

1.2. Oferowany sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie muszą obsługiwać język polski. 
1.3. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, tj. nieużywany przed dniem dostawy 

i wyprodukowany nie później niż 12 m-cy przed dostawą. 
1.4. Dostawa musi być realizowana na koszt Wykonawcy, bezpośrednio do siedziby 

Gdańskiego Centrum Świadczeń, ul. Kartuska 32/34, Gdańsk. 
1.5. Wymaga się, aby dostawy sprzętu realizowane były jedynie w obecności przedstawiciela 

Wykonawcy, który odpowiada za stan dostawy i potwierdzi jej kompletność. 
1.6. Gwarancja - terminy i zasady dotyczące gwarancji dla poszczególnych urządzeń 

określone są w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia. 
1.7. Wymaga się dostarczenia specyfikacji technicznej potwierdzającej spełnienie wymagań 

zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. 
 

 
2. Termin wykonania zamówienia 

2.1. Maksymalnie 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 
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3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 
3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się wyłącznie w języku polskim 

w formie pisemnej. Dopuszcza się przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej o ile są one opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
lub informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej, każda ze Stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3.3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami, w godzinach od 9.00 
do 14.00, jest pracownik Centrum, Rafał Rychter, tel.: (058) 326-50-42, e-mail: 
rafal.rychter@gdansk.gda.pl. 

3.4. Wszelkie zapytania, przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub 
informacji, uszczegóławiających przedmiot niniejszego zapytania ofertowego, 
Wykonawca możne składać do 12 listopada 2021 r. do godziny 14.00 za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 

3.5. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zapytania, umieszczając je na swojej 
stronie internetowej bez podania źródła zapytania. 

3.6. Zamawiający wymaga, aby każda korespondencja związana z postępowaniem była 
kierowana na adres Centrum lub na adres e-mail: rafal.rychter@gdansk.gda.pl 
i opatrzona nr postępowania GCŚ.DO.344.8.1.2021. 

3.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed 
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść przedmiotu i warunków 
zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którzy są uczestnikami postępowania. 

 
4. Opis wymagań stawianych Wykonawcy: 
 

4.1. Wymaga się dostarczenia specyfikacji technicznej potwierdzającej spełnienie wymagań 
zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. 

 
Komputer typu „All in one” 

Lp. Opis wymagań minimalnych 

1 Typ 

Komputer stacjonarny typu AIO z ekranem min. 21" - max 23,8", o rozdzielczości min. 1920 x 
1080 w technologii LED, format 16:9, z matrycą matową. 

Kontrast 700:1. 

Jasność 250 cd/m2. 

Czas reakcji nie gorszy niż 5 ms. 

Regulacja matrycy (jasność, kontrast) oraz poziomu głośności: cyfrowa OSD lub 
z poziomu systemu operacyjnego. 
Posiadający matowy panel LCD.  

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 

2 Zastosowanie 
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, 
aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza 
danych. 

3 Obudowa 

- zintegrowana z monitorem (AIO) 

- musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej 
 
- wszystkie podzespoły oraz połączenia między nimi muszą znajdować się 
wewnątrz obudowy i żadne z nich nie może być realizowane poprzez podłączenie 
zewnętrzne. 
- podstawa musi umożliwiać regulację kąta nachylenia w zakresie do przodu oraz do tyłu, 
wysokości oraz w poziomie lewo oraz prawo  

- możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu 
montażowego VESA z możliwością bez narzędziowego demontażu stopy.  

- wbudowane w obudowę przyciski regulacji jasności, wyłączania mikrofonu oraz sterowania 
portem video (Video in/out) 

mailto:rafal.rychter@gdansk.gda.pl
mailto:rafal.rychter@gdansk.gda.pl
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- obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem seryjnym part 
numer pozwalającym na jednoznaczna identyfikacje zaoferowanej konfiguracji 

- umożliwiająca bez narzędziową wymianę dysku oraz pamięci RAM 

4 
Wydajność 

obliczeniowa 

Procesor wielordzeniowy, min. 6 rdzeni osiągający min.:  10 500 punktów w rankingu 
Passmark CPU Mark (znajdującym się na stronie 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) z dnia sporządzenia oferty (data podpisania 
oferty – ostatnia strona formularza oferty). 
Wprowadzony po raz pierwszy na rynek nie wcześniej niż 1 kwartał 2020 (Q1 2020). 

5 
Pamięć 

operacyjna 
RAM 

min. 16GB DDR4 /2666  

6 
Parametry 
pamięci 
masowej 

SSD min. 256GB m.2 NVMe   

7 
Napęd 

optyczny 
 Nie wymagany 

8 
Karta 

graficzna 

Zintegrowana osiągający min.: 1300 punktów w rankingu PassMark - G3D Mark (znajdującym 
się na stronie https://www.videocardbenchmark.net/directCompute.html#) 
z dnia sporządzenia oferty (data podpisania oferty – ostatnia strona formularza oferty).  

9 
Wyposażenie 

multimedialne 

- min. 24-bitowa karta dźwiękowa z głośnikami stereo 

- mikrofon wbudowany w obudowę matrycy 

- kamera internetowa trwale zainstalowana w obudowie matrycy. 

10 
Wbudowane 

porty i złącza 

- min. 1x RJ-45 (10/100/1000) 
- min. 5 x USB (w tym co najmniej 1x USB 3.2, 2x USB 3.0 lub 3.1, min. 1x USB 3.1 typ C) 

- złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe lub combo 

- moduł WiFi 802.11b/g/n/ac + Bluetooth 

- min. 1x HDMI (pełnowymiarowe) lub 1x DisplayPort (pełnowymiarowe) 

Wymaganą ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, 
przejściówek itp. 

 
 

11 
UEFI/ BIOS  

  

Bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych wymagane jest: 

- ustawienia hasła dla administratora, 

- ustawienie sekwencji bootowania, 

- blokadę zewnętrznych portów I/O. 

12 
Certyfikaty                                     
i standardy 

Deklaracja zgodności CE. 

Wymagana zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego. 

13 Klawiatura 
Klawiatura typu Windows, pełnowymiarowa, z wydzieloną częścią num. Układ QWERTY US, 
przewodowa o długości kabla min. 1,8 m, podłączana przez port USB, odporna na ścieranie, 
znaki na klawiszach zalaminowane, wyposażona w składane stopki (przewód min. 1,8 m) 

14 Mysz 
Mysz min. dwuprzyciskowa z rolką, z sensorem optycznym lub laserowym, o rozdzielczości 
min. 1000dpi, przewodowa o długości kabla min. 1,8m, podłączana przez port USB,  

15 Waga Waga łączna z podstawką max 6 kg 

16 
Warunki 

gwarancji 

min. 4-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta z opcją dysk twardy nie 
opuści siedziby Zamawiającego i pozostaje jego własnością nawet w przypadku wymiany na 
nowy. 
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Czas naprawy - do końca następnego dnia roboczego. 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera 
Serwisowego Producenta. 
 

17 
Wsparcie 

techniczne 
producenta 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta. 
 
Dedykowana aplikacja producenta instalowana w systemie operacyjnym 
umożliwiająca automatyczny proces wyszukiwania i instalowania najnowszych 
sterowników, BIOSu oraz tzw. Asystent wsparcia. 

18 Zasilacz 
Energooszczędny zasilacz o max. mocy nie większej niż 130W, umożliwiający bezproblemową 
pracę komputera przy pełnym obciążeniu zasilacza. 

19 
Wymagania 
dodatkowe 

1) System operacyjny klasy: 
MS Windows 10 Professional PL 64bit lub system równoważny. 
 
Oferowany równoważny system operacyjny musi spełniać następujące warunki: 
- integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory (poziom 
funkcjonalności lasu Windows 2008 R2, 2016 i 2019) pozwalająca na wdrożenie jednolitej 
polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci, 
- możliwość zdalnej automatycznej instalacji oprogramowania, konfiguracji, administrowania 
oraz aktualizowania poprzez mechanizmy posiadane przez zamawiającego (AD, GPO, GPP, 
WSUS), 
- publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju 
i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, 
- wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem 
pełnego interfejsu graficznego, 
- kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego centralnie zarządzanym poprzez serwer 
ePO oprogramowaniem ESET Endpoint Security, 
- kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego systemem audytowania stacji roboczych 
ManageEngine ServiceDesk Plus i ManageEngine Desktop Central, 

- licencja bezterminowa, 

- całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy 

technicznej w pakiecie, 

- dostępność buildów ze strony producenta systemu operacyjnego. 

 
2) Licencje do powyższych: 
Zgodnie z regułami producentów (naklejki, etc.). 
 

 

 
Komputer przenośny - Notebook 15” 

Lp. Opis wymagań minimalnych 

1 Typ 

Komputer  mobilny  z ekranem 15,6", o rozdzielczości min. 1920 x 1080 w technologii LED, 
format 16:9, z matrycą matową. 

Kontrast 700:1.  
 
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.   

2 Zastosowanie 
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, 
aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza 
danych. 

3 Obudowa 

Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookoła matrycy uszczelnienie chroniące 
klawiaturę notebooka  po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. 
Umożliwiająca bez narzędziową wymianę dysku oraz pamięci RAM. 
Musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej. 
 
Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem seryjnym part 
numer pozwalającym na jednoznaczna identyfikacje zaoferowanej konfiguracji. 
 
Poświetlana klawiatura. 
 
Czytnik linii papilarnych.    

4 Wydajność Procesor wielordzeniowy, min. 4 rdzeni osiągający min.:  10 000  punktów w rankingu 
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obliczeniowa Passmark CPU Mark (znajdującym się na stronie 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) z dnia sporządzenia oferty (data podpisania 
oferty – ostatnia strona formularza oferty). 
Wprowadzony po raz pierwszy na rynek nie wcześniej niż 1 kwartał 2020 (Q1 2020). 

5 
Pamięć 

operacyjna 
RAM 

min. 16GB DDR4 /2666  

6 
Parametry 
pamięci 
masowej 

SSD min. 512GB m.2 NVMe   

7 
Napęd 

optyczny 
 Nie wymagany 

8 
Karta 

graficzna 
Zintegrowana   

9 
Wyposażenie 

multimedialne 

- min. 24-bitowa karta dźwiękowa z głośnikami stereo 

- mikrofon wbudowany w obudowę  

- kamera internetowa trwale zainstalowana w obudowie 

10 
Wbudowane 

porty i złącza 

- min. 1x RJ-45 (10/100/1000) 

- min. 2x USB 3.1 

- min. 1x USB 3.1 typ C 

- złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe lub combo 

- moduł WiFi 802.11b/g/n/ac + Bluetooth 

- 1 x HDMI (pełnowymiarowe) lub DisplayPort 
- port zasilania 
- czytnik kart 
- klawiatura podświetlana w układzie US-QWERTY z wydzieloną częścią numeryczną 
- zasilacz zewnętrzny 

Wymaganą ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, 
przejściówek itp. 

11 
UEFI/ BIOS  

  

Bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych wymagane jest: 

- ustawienia hasła dla administratora, 

- ustawienie sekwencji bootowania, 

- blokadę zewnętrznych portów I/O. 

12 
Certyfikaty                                     
i standardy 

Deklaracja zgodności CE. 

Wymagana zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego. 

13 Waga Waga łączna z podstawką max 2 kg 

14 Mysz 

- przewodowa, 
- podłączana przez port USB, 
- laserowa (min. 1000 dpi), 
- min. dwuprzyciskowa z rolką. 

15 
Warunki 

gwarancji 

min. 4-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta z opcją dysk twardy nie 
opuści siedziby Zamawiającego i pozostaje jego własnością nawet w przypadku wymiany na 
nowy. 

Czas naprawy - do końca następnego dnia roboczego. 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera 
Serwisowego Producenta. 
 

16 
Wsparcie 

techniczne 
producenta 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta. 
 
Dedykowana aplikacja producenta instalowana w systemie operacyjnym 
umożliwiająca automatyczny proces wyszukiwania i instalowania najnowszych 
sterowników, BIOSu tzw. Asystent wsparcia. 
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17 
Wymagania 
dodatkowe 

1) System operacyjny klasy: 
MS Windows 10 Professional PL 64bit lub system równoważny. 
 
Oferowany równoważny system operacyjny musi spełniać następujące warunki: 
- integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory (poziom 
funkcjonalności lasu Windows 2008 R2, 2016 i 2019) pozwalająca na wdrożenie jednolitej 
polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci, 
- możliwość zdalnej automatycznej instalacji oprogramowania, konfiguracji, administrowania 
oraz aktualizowania poprzez mechanizmy posiadane przez zamawiającego (AD, GPO, GPP, 
WSUS), 
- publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju 
i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, 
- wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem 
pełnego interfejsu graficznego, 
- kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego centralnie zarządzanym poprzez serwer 
ePO oprogramowaniem ESET Endpoint Security, 
- kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego systemem audytowania stacji roboczych 
ManageEngine ServiceDesk Plus i ManageEngine Desktop Central, 

- licencja bezterminowa, 

- całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy 

technicznej w pakiecie, 

- dostępność buildów ze strony producenta systemu operacyjnego. 

 
2) Licencje do powyższych: 
Zgodnie z regułami producentów (naklejki, etc.). 
 

 
 

Replikator portów do Notebooka 15” 

Stacja 

dokująca/replik 

ator portów  

  

  

  

  

  

  

pełna kompatybilność z oferowanym notebookiem 15"  

zewnętrzy zasilacz z uziemieniem w zestawie, min. 80W  

złącze zasilania, co najmniej 3 porty USB w tym 2 typu 3.0  

ładowanie baterii komputera 

jednoczesna obsługa monitora: w notebooku i zewnętrznego, za pomocą portu HDMI lub DisplayPort  

LAN (RJ45) 10/100/1000 Mb/s   

obsługujący Windows 10  

  

 
Pakiet oprogramowania biurowego 
Minimum funkcjonalności oferowane w ramach  Microsoft Office Home and Business 2021 
All Languages, a w szczególności:   
a) tworzenie i edycja tekstu, 
b) tworzenie i edycja arkuszy kalkulacyjnych, 
c) tworzenie i edycja prezentacji, 
d) klient poczty współpracujący w pełnym zakresie funkcjonalności z serwerem 

MS Exchange 2013 (e-mail, zadania, kalendarze, książki adresowe), 
e) pełna zgodność i współpraca z serwerem MS Sharepoint 2013, 
f) możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), 
g) możliwość zdalnej instalacji pakietu poprzez zasady grup (GPO), 
h) całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy 

technicznej w pakiecie, 
i) możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym 

powiadomieniem o zmianach w dokumentach, 
j) w systemach pocztowych – możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, 

modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji, 
k) możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty, 
l) wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach, 
m) możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich 

fragmentów, 
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n) automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi, 
o) automatyczne wypisywanie hiperłącz, 
p) możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach 

kalkulacyjnych, 
q) możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, 

pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła 
i nie został w żaden sposób zmieniony, 

r) możliwość zaszyfrowania danych w dokumentach i arkuszach kalkulacyjnych zgodnie ze 
standardem CryptoAPI, 

s) możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych 
w wypadku odcięcia dopływu prądu, 

t) prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, 
XLS, .XLSX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w plikach wytworzonych 
w MS Office 2013. 

 
5. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu oraz podstawach wykluczenia 

z postępowania 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
5.1.1. spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 
5.1.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą 
lub zawodową jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, 
prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Uwaga: 
Weryfikacja powyższego warunku dotyczyć będzie wyłącznie do osób prawnych lub 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

5.1.1.2. zdolności technicznej lub zawodowej:  
1) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej dwie dostawy sprzętu 
komputerowego o wartości, co najmniej 200 000,00 brutto każda. 

 
5.1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Pzp. 

 
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Pzp: 
1) art. 108 ust. 1 pkt 1 Pzp - wykonawca będący osobą fizyczną został prawomocnie skazany za 

przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 
2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, 
lub przestępstwo skarbowe, 
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h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego, 
2) art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp - urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego 

wykonawcy, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta został prawomocnie skazany za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1), 

3) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp - wobec wykonawcy wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem 
terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności, 

4) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp - wobec wykonawcy prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne, 

5) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp - wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na 
celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli 
odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie,  

6) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp - doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego 
zaangażowania wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów. 

 
6. Oświadczenia wstępne - oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp 

oraz reprezentacja Wykonawcy 

6.1. Oświadczenia wstępne - oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. 
6.1.1. Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez 
Wykonawcę na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez 
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wypełnione i podpisane przez Wykonawcę 
oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do oferty. 

6.1.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
(np. wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1, 
składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia 
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, 
w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
lub kryteriów selekcji. 

 
6.2. Pozostałe dokumenty składane wraz z ofertą (niepodlegające uzupełnieniu): 

6.2.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wypełniony formularz cenowy – 
załącznik nr 2 do oferty. 

 
6.3. Reprezentacja Wykonawcy: 

6.3.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do 
jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji 
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

6.3.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3.1, 
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  
W przypadku Wykonawców krajowych, figurujących w Krajowym Rejestrze Sądowym lub 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Zamawiający samodzielnie 
pobierze odpis lub informację. 

6.3.3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 
nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3.1, Zamawiający żąda od 
Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 
reprezentowania Wykonawcy. 
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7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 
7.1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 
5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 

7.1.1. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Pzp: 
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), 
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego 
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru - załącznik nr 3 
do ZAPYTANIA OFERTOWEGO; 

b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia 
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: 
− art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, 
− art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się 

o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 
− art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu za-kłócenie konkurencji, 
− art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp, 

− wg wzoru - załącznik nr 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 
7.1.2. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu: 
-  dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, Zamawiający żąda od 

Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową: 
a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów 

zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu, w przypadku 
Wykonawców krajowych, Zamawiający samodzielnie pobierze dokumenty znajdujące 
się w ogólnodostępnych bazach danych, tj. KRS i CEiDG, 

-  dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) wykaz dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie wykonał, co najmniej dwie 
dostawy sprzętu komputerowego o wartości, co najmniej 200 000,00 brutto każda, wraz z 
podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń 
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wg wzoru - załącznik 
nr 5 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie 
z innymi wykonawcami, w powyższym wykazie ma przedstawić tylko usługi, w których 
wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. 

 
8. Oferty częściowe, oferty wariantowe, zamówienia uzupełniające.  

8.1. Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
8.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż 

określony w niniejszym zapytaniu ofertowym sposób wykonania zamówienia (oferty 
wariantowej). 

 
9. Podwykonawcy 

9.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 
podwykonawcom. 



 
23 

10. Wadium 
10.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
11. Termin związania ofertą 

11.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
12. Opis sposobu przygotowania oferty 

12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
12.2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi 

w dokumentach zamówienia. 
12.3. Oferta ma obejmować całość przedmiotu zamówienia. 
12.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku obcym 

powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 
Wykonawcę), na maszynie, komputerze lub inną czytelną i trwałą techniką oraz pod 
rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie 
ofert w postaci faksu lub w formie elektronicznej. 

12.5. Zaleca się, aby oferta została sporządzona na formularzu załączonym do niniejszego 
zapytania ofertowego – Załącznik nr 2 - „Wzór oferty”. 

12.6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. 

12.7. Zamawiający wymaga, aby dokumenty przedstawione były w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku dokumentu 
wielostronicowego „za zgodność z oryginałem” należy potwierdzić każdą zapisaną stronę 
lub opatrzyć parafą każdą ze stron, a „za zgodność z oryginałem” potwierdzić pierwszą 
i ostatnią stronę dokumentu wielostronicowego, wymieniając ilość stron potwierdzonych 
„za zgodność z oryginałem”. 

12.8. Formularz oferty ma być wypełniony przez Wykonawcę bez dokonywania w nim zmian. 
Załączniki dołączone do zapytania ofertowego przedstawione są w formie wzoru 
graficznego. Wykonawca może przedstawić je wg własnego układu graficznego, lecz 
muszą one zawierać wszystkie zapisy i informacje ujęte we wzorach. 

12.9. Wszystkie strony oferty, a także wszelkie miejsca, w których naniesiono zmiany 
(poprawki) muszą być podpisane przez upoważnionego/nych przedstawiciela/li 
Wykonawcy. Osobą/ami upoważnioną/ymi do reprezentowania Wykonawcy będą osoby 
wskazane odpowiednio: w odpisie z właściwego rejestru, aktualnym zaświadczeniu o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub które upoważniono do reprezentowania 
w niniejszym postępowaniu w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. 

12.10. Wszystkie strony oferty były ze sobą połączone w sposób trwały, uniemożliwiający jej 
naruszenie. 

12.11. Wykonawca ofertę dostarcza w kopercie (opakowaniu), która będzie posiadać 
następujące oznaczenie: 

 
Gdańskie Centrum Świadczeń 

ul. Powstańców Warszawskich 25, 80-152 Gdańsk 
Oferta na: 

Dostawa sprzętu komputerowego dla Gdańskiego Centrum Świadczeń 
Postępowanie nr GCŚ.DO.344.8.1.2021 

Nie otwierać przed 16.11.2021 r. godzina 10:15 
 
12.12. Poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta (opakowanie) musi posiadać nazwę  

i dokładny adres wykonawcy, z numerami telefonów i faksu Wykonawcy (Zamawiający 
dopuszcza czytelny odcisk pieczęci). 

12.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 
terminem składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. 

12.14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
13.1. Miejscem składania ofert jest Gdańskie Centrum Świadczeń, ul. Powstańców 

Warszawskich 25, 80-152 Gdańsk, Punkt Kancelaryjny. 
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13.2. Oferty należy składać osobiście we wskazanym wyżej miejscu lub za pośrednictwem firm 
kurierskich, czy też drogą pocztową na adres: Gdańskie Centrum Świadczeń, 
ul. Powstańców Warszawskich 25, 80-152 Gdańsk (w przypadku przesyłek kurierskich 
oferty przyjmowane są w Punkcie Informacyjnym), z wyraźnym oznaczeniem zapytania 
ofertowego zgodnym z pkt 12.11. 

13.3. W przypadku ofert przesyłanych pocztą liczy się data wpływu do Punktu Kancelaryjnego 
Centrum. 

13.4. Termin składania ofert: 16.11.2021 r. do godziny 10:00. 
13.5. Oferty będą otwierane 16.11.2021 r. o godz. 11.00 w pokoju nr 111 w Gdańskim Centrum 

Świadczeń, ul. Powstańców Warszawskich 25, 80-152 Gdańsk. 
13.6. Ze względu wirus COVID19 i ograniczenia w bezpośrednim kontakcie z osobami spoza 

GCŚ, otwarcie ofert jest niejawne. 
13.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte, 

2) cenach zawartych w ofertach, 
3) terminach dostawy sprzętu i oprogramowania komputerowego, 
4) okresach gwarancyjnych. 

13.8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz bez otwierania zwróci ją Wykonawcy. 

13.9. Złożenie oferty w miejscu innym niż wyżej podane może skutkować nie dotarciem oferty 
do komisji rozpatrującej ofertę, w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy 
Wykonawcy. Oferta taka jako złożona po terminie nie będzie brała udziału 
w postępowaniu. 

 
14. Opis sposobu obliczenia ceny 

14.1. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie 
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, które to koszty wynikają z opisu 
przedmiotu zamówienia określonego w pkt III zapytania ofertowego oraz postanowień 
wzoru umowy, które mogą mieć wpływ na kalkulację ceny. 

14.2. Wszelkie kwoty zawarte w ofercie i formularzu cenowym muszą być wyrażone w złotych 
polskich (PLN). Kwoty wskazane w ofercie i formularzu cenowym należy określić 
jednoznacznie i podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr). 

14.3. Omyłki będą poprawiane zgodnie z art. 223 ust. 2 Pzp. 
14.4. Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w formularzu ofertowym lub w formularzu 

cenowym spowoduje odrzucenie oferty. 
14.5. W odniesieniu do tabeli wzoru „Formularza cenowego” Zamawiający informuje, że 

w kolumnach E i F, Wykonawca winien wpisać kwoty netto. 
14.6. W odniesieniu do działań arytmetycznych określonych w tabeli „Formularza cenowego”, 

w wierszach od 1 do 3 należy odpowiednio umieścić wynik działania arytmetycznego, 
tj.: w kolumnie nr F: ilość (kolumna D) x cena jednostkowa (kolumna E). 

14.7. W ostatnim wierszu tabeli (RAZEM NETTO - suma poz. od 1 do 3) należy podać sumę 
należności netto wszystkich wierszy z kolumny nr F i przepisać ją do Formularza 
ofertowego. 

14.8. Następnie w Formularzu ofertowym do podanej wartości netto należy dodać należny 
podatek VAT w wysokości 23% i w ten sposób obliczyć i wpisać wartość brutto oferty 
stanowiącą sumę wartości netto i kwoty VAT. 

 
15. Opis kryteriów oceny ofert 

15.1. Wykonawca obliczy cenę ofertową na podstawie własnej kalkulacji. 
15.2. Wykonawca zobowiązany będzie skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie 

koszty, jakie Wykonawca może ponieść przy realizacji zamówienia. 
15.3. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć 

obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. Dz.U.2021.685 ze zm.). 

15.4. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności                              
od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta 
zostanie odrzucona. 
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15.5. Po wstępnej analizie ofert i odrzuceniu ofert niespełniających wymagań formalnych 
zawartych w przedmiotowym zapytaniu, Zamawiający dokona szczegółowej oceny każdej 
z niepodlegających odrzuceniu ofert przy zastosowaniu poniższych kryteriów: 

 

Lp. Kryterium 
Waga kryterium 

w % 

1.  
Cena, tj. łączna wartość brutto za dostawę sprzętu oraz oprogramowania 
komputerowego 

60 

2.  Termin dostawy sprzętu oraz oprogramowania komputerowego 20 

3.  Okres gwarancyjny 20 

Zamawiający dokona oceny ofert w poniższy sposób. 

kryterium I 

Cena brutto za dostawę sprzętu oraz oprogramowania komputerowego 

Ofercie o najniższej cenie, spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający przyzna 60 pkt, a każdej 
następnej ofercie przyporządkowana zostanie liczba punktów proporcjonalnie mniejsza stosując 

wzór: 

 

                       oferowana najniższa cena dostawy brutto 

liczba punktów     =  ---------------------------------------------------------------------- x 60 

                          badana cena dostawy brutto 

 

kryterium II 

Termin dostawy - przy czym termin dostawy nie może być dłuższy niż 15 dni roboczych. 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Liczba punktów jaką można uzyskać, za wybór 

Wariantu zadeklarowanego terminu realizacji Zamówień, liczony wg tabeli: 

 

Wariant do 
wyboru przez 
Wykonawcę 

Termin realizacji Zamówień 
(w dniach roboczych) 

na zasadach określonych 
w zapytaniu ofertowym  

Liczba punktów 

1. od 11 do 15 0 

2. od 5 do 10 10 

3. od 1 do 5 20 

Uwaga: W przypadku zaoferowania dłuższego Terminu realizacji Zamówienia niż 15 dni roboczych, 
oferta zostanie odrzucona. 
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kryterium III 

Okres gwarancyjny - przy czym okres gwarancji nie może być krótszy niż podano w opisie 
przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Liczba punktów jaką można uzyskać, za wybór 

Wariantu zadeklarowanego terminu gwarancji, liczony wg tabel: 

 

Liczba miesięcy gwarancji - 

komputery AIO 
Ilość punktów 

mniej niż 48 miesięcy oferta zostanie odrzucona 

od 48 do 59 miesięcy 5 pkt 

60 miesięcy i powyżej 10 pkt 

 

Liczba miesięcy gwarancji – 

komputery notebook 15” 
Ilość punktów 

mniej niż 48 miesięcy oferta zostanie odrzucona 

od 48 do 59 miesięcy 5 pkt 

60 miesięcy i powyżej 10 pkt 

 

Do obliczeń punktów bada się okres gwarancji podany w ofercie dla urządzeń, których 
w formularzu ofertowym wymagane jest podanie okresu gwarancji w miesiącach (bez myszy 
i klawiatury). 
 

15.6. Ostateczna liczba punktów dla każdej oferty zostanie ustalona jako suma punktów 
uzyskanych przez daną ofertę w Kryterium I, II i III. 

15.7. Nie podlegająca odrzuceniu oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie 
uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. 

15.8. W sytuacji, gdy najkorzystniejszą ofertę przedstawi więcej, niż jeden Wykonawca 
(tzn. ostateczna suma punktów uzyskanych w Kryterium I, II i III będzie taka sama), 
o wyborze Wykonawcy zadecyduje cena brutto za dostawę sprzętu komputerowego – 
oferta gwarantująca niższą cenę zostanie uznana przez Zamawiającego za 
najkorzystniejszą. 

 
16. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
16.1. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa Załącznik nr 1 ZAPYTANIA 

OFERTOWEGO („Projektowane postanowienia umowy w sprawie zapytania ofertowego, 
które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zapytania ofertowego - Wzór umowy”). 

16.2. Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu: 
1) oświadczenie, które stanowić będzie załącznik nr 4 do umowy, 

16.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania, 
Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych 
w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 
postępowanie. 
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17. Postanowienia końcowe 
17.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, w każdym czasie, przed upływem terminu 

do składania ofert, zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania 
ofertowego, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie swojej internetowej. 

17.2. W przypadku konieczności zmiany terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie 
przekaże informacje na swojej stronie internetowej. 

17.3. Wykonawca, w przypadku przyznania mu zamówienia, zobowiązuje się do niezwłocznego 
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później 
niż 30 dni od terminu otwarcia ofert. 

17.4. Podstawowym dokumentem rozliczeniowym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest 
faktura VAT. 

17.5. Płatnikiem faktur VAT będzie Gdańskie Centrum Świadczeń z siedzibą w Gdańsku 
(80-152), ul. Powstańców Warszawskich 25. Na ten adres należy przesyłać faktury VAT. 

 
17.6. Dane do wystawiania faktur VAT: 

1) Nabywca: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP: 583 00 
11 969, 

2) Płatnik: Gdańskie Centrum Świadczeń, ul. Powstańców Warszawskich 25, 80-152 
Gdańsk. 

17.7. Warunki płatności: w terminie 21 dni, licząc od dnia dostarczenia przez Wykonawcę 
Zamawiającemu prawidłowej pod względem formalnym faktury VAT. Podstawę do 
wystawienia faktury VAT stanowi protokół odbioru przedmiotu zamówienia nie 
zawierający zastrzeżeń. 

17.8. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
17.9. Wykonawca zobowiązany jest, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT 

czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu świadczonej 
dostawy będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, 
Wykonawca wyraża zgodę, na potrącenie przez Zamawiającego, z należnego mu 
wynagrodzenia, kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której 
Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu 
Skarbowego. W dniu zawarcia umowy Wykonawca składa oświadczenie stanowiące 
załącznik nr 4 do umowy. 

17.10. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności 
powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, na warunkach określonych w art. 145 ustawy 
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2021.1129 ze zm.). 
W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za 
zrealizowaną część umowy. 

17.11. Zamówienie nie zostało podzielone na części. 
17.12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
17.13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
17.14. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.  
17.15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
18. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO (w przypadku zbierania danych 

osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdańskie Centrum Świadczeń, 

ul. Powstańców Warszawskich 25, 80-152 Gdańsk (od 1 stycznia 2022 r. ul. Kartuska 32/34, 
80-104 Gdańsk); 

2. z inspektorem ochrony danych osobowych Panem Robertem Kowalskim można kontaktować się: 
1) pisemnie na adres podany w punkcie 1, 
2) drogą telefoniczną, dzwoniąc pod nr 507-111-965 lub 58 326 50 89, 
3) lub drogą elektroniczną, pisząc na adres iod@gcs.gda.pl.; 
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3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia 
umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania 
sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, dalej „Pzp”; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp; 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może 
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników; 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia; 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
19. Załączniki do zapytania ofertowego: 

19.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zapytania ofertowego które zostaną 

wprowadzone do umowy w sprawie zapytania ofertowego (wzór umowy) - załącznik nr 1. 
19.2. Wzór oferty - złącznik nr 2. 
19.3. Wzory załączników do oferty/zapytania ofertowego - załącznik nr 3. 
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Załącznik nr 1 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zapytania ofertowego, które zostaną 

wprowadzone do umowy w sprawie zapytania ofertowego 
(WZÓR UMOWY) 

 
WZÓR UMOWY wraz z załącznikami znajduje się w odrębnym dokumencie (pliku) 

 

 
Załącznik nr 2 - WZÓR OFERTY 

 
O F E R T A 

na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Gdańskiego Centrum Świadczeń” 
(GCŚ.DO.344.8.1.2021) 

Nazwa (firma) Wykonawcy  

Adres  

Numer telefonu  

Adres poczty elektronicznej, na którym 
będzie prowadzona korespondencja 
związana z postępowaniem 

 

NIP lub REGON  

Figuruję w bazie danych 
KRS/CEiDG* 
* niepotrzebne skreślić lub usunąć, pozostawiając tylko prawidłową 
odpowiedź 

Wykonawca jest 

mikroprzedsiębiorcą* 
małym przedsiębiorcą* 
średnim przedsiębiorcą* 
prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą* 
osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej* 
inny rodzaj* 

* niepotrzebne skreślić lub usunąć, pozostawiając tylko prawidłową 
odpowiedź 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuję/-my wykonanie przedmiotu zamówienia za 
cenę: 

cena netto - ……………………………………………………………zł 
23% VAT 
cena brutto - ……………………………………………………………zł,  

zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załączniki nr 2 do niniejszej oferty. 

2. Oświadczam, że wyżej podana cena obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia 
opisanego w Zapytaniu ofertowym. 
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3. Poniżej przedstawiamy specyfikacje techniczną zaoferowanego sprzętu informatycznego oraz 
oprogramowania: 

Komputer typu „All in one” 

Lp. Opis wymagań minimalnych 
Oferowane przez 

Wykonawcę 

1 Typ 

Komputer stacjonarny typu AIO z ekranem min. 21" - max 23,8", o rozdzielczości 
min. 1920 x 1080 w technologii LED, format 16:9, z matrycą matową. 

 

Kontrast 700:1. TAK / NIE* 

Jasność 250 cd/m2.  

Czas reakcji nie gorszy niż 5 ms.  

Regulacja matrycy (jasność, kontrast) oraz poziomu głośności: cyfrowa OSD lub 
z poziomu systemu operacyjnego. 
Posiadający matowy panel LCD.  

 

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.  

2 Zastosowanie 
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty 
elektronicznej, jako lokalna baza danych. 

TAK / NIE* 

3 Obudowa 

- zintegrowana z monitorem (AIO)  

- musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej  

  

- wszystkie podzespoły oraz połączenia między nimi muszą znajdować się 
wewnątrz obudowy i żadne z nich nie może być realizowane poprzez podłączenie 
zewnętrzne. 
- podstawa musi umożliwiać regulację kąta nachylenia w zakresie do przodu oraz do 
tyłu, wysokości oraz w poziomie lewo oraz prawo  

TAK / NIE* 

- możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego 
systemu montażowego VESA z możliwością bez narzędziowego demontażu stopy.  

 

- wbudowane w obudowę przyciski regulacji jasności, wyłączania mikrofonu oraz 
sterowania portem video (Video in/out) 

 

- obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem 
seryjnym part numer pozwalającym na jednoznaczna identyfikacje zaoferowanej 
konfiguracji 

 

- umożliwiająca bez narzędziową wymianę dysku oraz pamięci RAM  

4 
Wydajność 

obliczeniowa 

Procesor wielordzeniowy, min. 6 rdzeni osiągający min.:  10 500 punktów w rankingu 
Passmark CPU Mark (znajdującym się na stronie 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) z dnia sporządzenia oferty (data 
podpisania oferty – ostatnia strona formularza oferty). 
Wprowadzony po raz pierwszy na rynek nie wcześniej niż 1 kwartał 2020 (Q1 2020). 

TAK / NIE* 
 

wydajność …..……. pkt. 
model procesora 

…………………………… 

5 
Pamięć 

operacyjna 
RAM 

min. 16GB DDR4 /2666  TAK / NIE* 

6 
Parametry 
pamięci 
masowej 

SSD min. 256GB m.2 NVMe   TAK / NIE* 

7 
Napęd 

optyczny 
 Nie wymagany - 

8 
Karta 

graficzna 

Zintegrowana osiągający min.: 1300 punktów w rankingu PassMark - G3D Mark 
(znajdującym się na stronie 
https://www.videocardbenchmark.net/directCompute.html#) 
z dnia sporządzenia oferty (data podpisania oferty – ostatnia strona formularza 
oferty).  

TAK / NIE* 

9 
Wyposażenie 

multimedialne 

- min. 24-bitowa karta dźwiękowa z głośnikami stereo TAK / NIE* 

- mikrofon wbudowany w obudowę matrycy TAK / NIE* 

- kamera internetowa trwale zainstalowana w obudowie matrycy.  
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10 
Wbudowane 

porty i złącza 

- min. 1x RJ-45 (10/100/1000) 
- min. 5 x USB (w tym co najmniej 1x USB 3.2, 2x USB 3.0 lub 3.1, min. 1x USB 3.1 
typ C) 

TAK / NIE* 

- złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe lub combo  

- moduł WiFi 802.11b/g/n/ac + Bluetooth  

- min. 1x HDMI (pełnowymiarowe) lub 1x DisplayPort (pełnowymiarowe)  

Wymaganą ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, 
przejściówek itp. 

 

  

  

11 
UEFI/ BIOS  

  

Bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych wymagane jest: 

TAK / NIE* 

- ustawienia hasła dla administratora,  

- ustawienie sekwencji bootowania,  

- blokadę zewnętrznych portów I/O.  

12 
Certyfikaty                                     
i standardy 

Deklaracja zgodności CE. TAK / NIE* 

Wymagana zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego.  

13 Klawiatura 

Klawiatura typu Windows, pełnowymiarowa, z wydzieloną częścią num. Układ 
QWERTY US, przewodowa o długości kabla min. 1,8 m, podłączana przez port USB, 
odporna na ścieranie, znaki na klawiszach zalaminowane, wyposażona w składane 
stopki (przewód min. 1,8 m) 

TAK / NIE* 

14 Mysz 
Mysz min. dwuprzyciskowa z rolką, z sensorem optycznym lub laserowym, o 
rozdzielczości min. 1000dpi, przewodowa o długości kabla min. 1,8m, podłączana 
przez port USB,  

TAK / NIE* 

15 Waga Waga łączna z podstawką max 6 kg TAK / NIE* 

16 
Warunki 

gwarancji 

min. 4-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta z opcją dysk 
twardy nie opuści siedziby Zamawiającego i pozostaje jego własnością nawet w 
przypadku wymiany na nowy. 

 
TAK / NIE* 

 
 

Czas naprawy - do końca następnego dnia roboczego. 
Gwarancja na okres 

…….… miesięcy 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego 
Partnera Serwisowego Producenta. 

 

 
 

17 
Wsparcie 

techniczne 
producenta 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta. 
 
Dedykowana aplikacja producenta instalowana w systemie operacyjnym 
umożliwiająca automatyczny proces wyszukiwania i instalowania najnowszych 
sterowników, BIOSu oraz tzw. Asystent wsparcia. 

TAK / NIE* 

18 Zasilacz 
Energooszczędny zasilacz o max. mocy nie większej niż 130W, umożliwiający 
bezproblemową pracę komputera przy pełnym obciążeniu zasilacza. 

TAK / NIE* 

19 
Wymagania 
dodatkowe 

1) System operacyjny klasy: 
MS Windows 10 Professional PL 64bit lub system równoważny. 
 
Oferowany równoważny system operacyjny musi spełniać następujące warunki: 
- integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory (poziom 
funkcjonalności lasu Windows 2008 R2, 2016 i 2019) pozwalająca na wdrożenie 
jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci, 
- możliwość zdalnej automatycznej instalacji oprogramowania, konfiguracji, 
administrowania oraz aktualizowania poprzez mechanizmy posiadane przez 
zamawiającego (AD, GPO, GPP, WSUS), 
- publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju 
i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, 
- wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z 
wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego, 
- kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego centralnie zarządzanym 
poprzez serwer ePO oprogramowaniem ESET Endpoint Security, 

TAK / NIE* 
 

wersja systemu 
operacyjnego 

……………..……….. 
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- kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego systemem audytowania stacji 
roboczych ManageEngine ServiceDesk Plus i ManageEngine Desktop Central, 
- licencja bezterminowa, 

- całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej 

pomocy technicznej w pakiecie, 

- dostępność buildów ze strony producenta systemu operacyjnego. 

 
2) Licencje do powyższych: 
Zgodnie z regułami producentów (naklejki, etc.). 
 

 
Komputer przenośny - Notebook 15” 

Lp. Opis wymagań minimalnych 
Oferowane przez 

Wykonawcę 

1 Typ 

Komputer  mobilny  z ekranem 15,6", o rozdzielczości min. 1920 x 1080 w technologii 
LED, format 16:9, z matrycą matową. 

 

Kontrast 700:1.  
 
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 

TAK / NIE* 

  
  

2 Zastosowanie 
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty 
elektronicznej, jako lokalna baza danych. 

TAK / NIE* 

3 Obudowa 

Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookoła matrycy uszczelnienie 
chroniące klawiaturę notebooka  po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. 
Umożliwiająca bez narzędziową wymianę dysku oraz pamięci RAM. 
Musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej. 
 
Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem 
seryjnym part numer pozwalającym na jednoznaczna identyfikacje zaoferowanej 
konfiguracji. 
 
Poświetlana klawiatura. 
 
Czytnik linii papilarnych.  

TAK / NIE* 

   

4 
Wydajność 

obliczeniowa 

Procesor wielordzeniowy, min. 4 rdzeni osiągający min.:  10 000  punktów w 
rankingu Passmark CPU Mark (znajdującym się na stronie 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) z dnia sporządzenia oferty (data 
podpisania oferty – ostatnia strona formularza oferty). 
Wprowadzony po raz pierwszy na rynek nie wcześniej niż 1 kwartał 2020 (Q1 2020). 

TAK / NIE* 
 

wydajność …..……. pkt. 
model procesora 

…………………………… 

5 
Pamięć 

operacyjna 
RAM 

min. 16GB DDR4 /2666  TAK / NIE* 

6 
Parametry 
pamięci 
masowej 

SSD min. 512GB m.2 NVMe   TAK / NIE* 

7 
Napęd 

optyczny 
 Nie wymagany - 

8 
Karta 

graficzna 
Zintegrowana   TAK / NIE* 

9 
Wyposażenie 

multimedialne 

- min. 24-bitowa karta dźwiękowa z głośnikami stereo  

- mikrofon wbudowany w obudowę  TAK / NIE* 

- kamera internetowa trwale zainstalowana w obudowie  

10 
Wbudowane 

porty i złącza 

- min. 1x RJ-45 (10/100/1000)  

- min. 2x USB 3.1 TAK / NIE* 

- min. 1x USB 3.1 typ C  
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- złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe lub combo  

- moduł WiFi 802.11b/g/n/ac + Bluetooth  

- 1 x HDMI (pełnowymiarowe) lub DisplayPort 
- port zasilania 
- czytnik kart 
- klawiatura podświetlana w układzie US-QWERTY z wydzieloną częścią numeryczną 
- zasilacz zewnętrzny 

 

Wymaganą ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, 
przejściówek itp. 

 

11 
UEFI/ BIOS  

  

Bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych wymagane jest: 

 

- ustawienia hasła dla administratora, TAK / NIE* 

- ustawienie sekwencji bootowania,  

- blokadę zewnętrznych portów I/O.  

12 
Certyfikaty                                     
i standardy 

Deklaracja zgodności CE.  

Wymagana zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego. TAK / NIE* 

13 Waga Waga łączna z podstawką max 2 kg TAK / NIE* 

14 Mysz 

- przewodowa, 
- podłączana przez port USB, 
- laserowa (min. 1000 dpi), 
- min. dwuprzyciskowa z rolką. 

TAK / NIE* 

15 
Warunki 

gwarancji 

min. 4-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta z opcją dysk 
twardy nie opuści siedziby Zamawiającego i pozostaje jego własnością nawet w 
przypadku wymiany na nowy. 

TAK / NIE* 

Czas naprawy - do końca następnego dnia roboczego. 
Gwarancja na okres 

…….… miesięcy 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego 
Partnera Serwisowego Producenta. 

 

 
 

16 
Wsparcie 

techniczne 
producenta 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta. 
 
Dedykowana aplikacja producenta instalowana w systemie operacyjnym 
umożliwiająca automatyczny proces wyszukiwania i instalowania najnowszych 
sterowników, BIOSu tzw. Asystent wsparcia. 

TAK / NIE* 

17 
Wymagania 
dodatkowe 

1) System operacyjny klasy: 
MS Windows 10 Professional PL 64bit lub system równoważny. 
 
Oferowany równoważny system operacyjny musi spełniać następujące warunki: 
- integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory (poziom 
funkcjonalności lasu Windows 2008 R2, 2016 i 2019) pozwalająca na wdrożenie 
jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci, 
- możliwość zdalnej automatycznej instalacji oprogramowania, konfiguracji, 
administrowania oraz aktualizowania poprzez mechanizmy posiadane przez 
zamawiającego (AD, GPO, GPP, WSUS), 
- publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju 
i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, 
- wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z 
wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego, 
- kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego centralnie zarządzanym 
poprzez serwer ePO oprogramowaniem ESET Endpoint Security, 
- kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego systemem audytowania stacji 
roboczych ManageEngine ServiceDesk Plus i ManageEngine Desktop Central, 
- licencja bezterminowa, 

- całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej 

pomocy technicznej w pakiecie, 

- dostępność buildów ze strony producenta systemu operacyjnego. 

 
2) Licencje do powyższych: 
Zgodnie z regułami producentów (naklejki, etc.). 
 

TAK / NIE* 
 
 

wersja systemu 
operacyjnego 

……………..……….. 
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Replikator portów do Notebooka 15”  

Opis wymagań minimalnych 
Oferowane przez 

Wykonawcę 

Stacja 

dokująca/replik 

ator portów  

  

  

  

  

  

  

pełna kompatybilność z oferowanym notebookiem 15"  TAK / NIE* 

zewnętrzy zasilacz z uziemieniem w zestawie, min. 80W  TAK / NIE* 

złącze zasilania, co najmniej 3 porty USB w tym 2 typu 3.0  TAK / NIE* 

ładowanie baterii komputera  TAK / NIE* 

jednoczesna obsługa monitora: w notebooku i zewnętrznego, za 

pomocą portu HDMI lub DisplayPort  
TAK / NIE* 

LAN (RJ45) 10/100/1000 Mb/s   TAK / NIE* 

obsługujący Windows 10  TAK / NIE* 

  
Pakiet oprogramowania biurowego 

Opis wymagań minimalnych 
Oferowane przez 

Wykonawcę 

Funkcjonalności oferowane w ramach  Microsoft Office Home and Business 2021 

All Languages, 

 

TAK / NIE* 

 

wersja pakietu 

biurowego 

……………..……….. 

 

4. Oświadczam, że zapoznałem się ze Zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz 
uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

5. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia należy przekazać na rachunek 
nr ………………………………………………………………… 

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

6.1. Maksymalnie 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

7. Warunki płatności: zapłata za realizację przedmiotu zamówienia odbędzie się na warunkach 
określonych we Wzorze Umowy. 

8. Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu określonego datą w pkt 11 Zapytania 
ofertowego. 

9. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy zawarty w Zapytaniu ofertowym i zobowiązuję się, 
w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10.Oświadczam, że zamówienie wykonam samodzielnie. 

11.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO** 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*** 

12.Zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawiam w załączeniu wymagane dokumenty 
wymienione w Zapytaniu ofertowym.  

 
* niepotrzebne skreślić lub usunąć, pozostawiając tylko prawidłową treść 
** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

*** w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 
ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (np. wykreśla je). 
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Załącznik nr 3 - WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY/ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

Załącznik nr 1 do oferty 
 

Nazwa (firma) Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(dalej jako: „Pzp”) 

I. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu 
komputerowego dla Gdańskiego Centrum Świadczeń” postępowanie nr GCŚ.DO.344.8.1.2021, 
prowadzonego przez Gdańskie Centrum Świadczeń oświadczam, co następuje: 

A. Informacja dotycząca Wykonawcy: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w pkt III 5.1.1.1 oraz 5.1.1.2 Zapytania ofertowego. 

II. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 
Pzp. 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art.  …………. Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku 
z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

III. DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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Załącznik nr 2 do oferty 

 
 
Nazwa (firma) Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………….…… 
 

dotyczy postępowania na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Gdańskiego Centrum Świadczeń” 
(GCŚ.DO.344.8.1.2021) 

 

FORMULARZ CENOWY 
1. komputerowego oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

A B C D E F 

Lp. Produkt 
Producent i 

model 
Ilość 

Cena jednostkowa 

netto                              

w złotych 

Łącznie netto 

w złotych 

(iloczyn kolumn D i E) 

1. Komputer typu „All in one”  10   

2. 
Notebook 15” wraz 

z replikatorami portów 
 7   

3. 

Pakiet oprogramowania 

biurowego Microsoft Office 

spełniający minimalne 

wymagania pakietu 

Microsoft Office Home and 

Business 2021 All Languages 

 17   

 
RAZEM NETTO (suma pozycji od 1 do 3): 

Zsumowaną należność netto należy przepisać do Formularza oferty 
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Załącznik nr 3 do oferty 
 
 

Wykonawca: 

………………………………………………..…………  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………..………… 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

dotyczy postępowania na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Gdańskiego Centrum Świadczeń” 
(GCŚ.DO.344.8.1.2021) 

 
WYKAZ DOSTAW 

 

które Wykonawca wykonał należycie lub wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym 
okresie - potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt 5.1.1.2 zapytania ofertowego. 

 
Dostawa sprzętu komputerowego 

 
 

L.p. 
Zamawiający 

(nazwa i adres) 

Określenie przedmiotu 
zamówienia  wraz z opisem 

dostaw  

Termin wykonania usługi Wartość 
zamówienia 

brutto w złotych 
Rozpoczęcie 

data, m-c, rok 
Zakończenie 

data, m-c, rok 

 
1. 
 
 

   

 

 
2. 
 
 

   

 

3. 

   

 

 
Uwaga! 
Wraz z wykazem Wykonawca zobowiązany jest złożyć dowody potwierdzające, że powyższe usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należyty 

 
 
 
 

 
........................................       ................................................... 

miejscowość i data  podpis  osoby/osób uprawnionej do  
reprezentowania wykonawcy  
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Poniższe oświadczenia i wykazy zobowiązany będzie złożyć tylko 
wezwany do tego Wykonawca 

 
 

Załącznik nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 
 
Nazwa (firma) Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

dotyczy postępowania na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Gdańskiego Centrum Świadczeń” 
(GCŚ.DO.344.8.1.2021) 

Uwaga! 
Oświadczenie składa się z 2 niezależnych oświadczeń, a obowiązkiem Wykonawcy jest 
zaznaczyć to oświadczenie, które opisuje sytuację Wykonawcy. 
 

Proszę zaznaczyć poniżej właściwą opcję wyboru stawiając w prawej kolumnie znak „X” 

 

Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną 
ofertę w postępowaniu. 

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, 
który złożył odrębną ofertę w postępowaniu. 

 

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego 
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej 

Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, 

który złożył odrębną ofertę w postępowaniu: (proszę podać nazwę i adres tego 

wykonawcy)  ……………………………………………………………………………  

Jednocześnie załączam dokumenty/informacje potwierdzające 
przygotowanie oferty niezależnie od tego wykonawcy. 

W przypadku zaznaczenia tego oświadczenia należy dołączyć odpowiednie 
dokumenty, o których mowa powyżej. 
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Załącznik nr 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 
Nazwa (firma) Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………..……….… 
 
 

dotyczy postępowania na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Gdańskiego Centrum Świadczeń” 
(GCŚ.DO.344.8.1.2021) 

Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 Pzp (oświadczeniu wstępnym) 

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonym przeze mnie wraz z ofertą oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 
Zamawiającego, o których mowa w: 
− art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: 

Pzp), 
− art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

tytułem środka zapobiegawczego, 
− art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego 

na celu za-kłócenie konkurencji, 
− art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp, 
są nadal aktualne. 


