
Witkowo, dnia 02.03.2023 r. 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty 

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie  zaprasza do złożenia oferty na dostawę  4 

komputerów stacjonarnych (zestawów) dla placówki oświatowej z zastosowaniem 0% stawki 

podatku VAT. 

I. Tryb udzielania zamówienia 

 

1. Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę   

4 komputerów stacjonarnych ( zestawów)  

2. Przez „wykonanie/realizację zamówienia” oraz „zgodność z zapytaniem / zamówieniem” 

należy rozumieć łączne spełnienie warunków formalnych i  materialnych określonych  

w niniejszym zapytaniu.                        . 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie zamawiającemu 4 komputerów stacjonarnych 

(zestawów).  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Komputer stacjonarny powinien składać się z : 

1. Jednostki centralnej, 

2. Monitora ekranowego, 

3. Klawiatury w układzie QWERTY, 

4. Myszy komputerowej lub zewnętrznego gładzika, 

5. WiFi – co najmniej wersja 5, 

6. Bluetooth- co najmniej wersja 5, 

7. Mikrofonu, 

8. Kamery. 

 

Jednostka centralna powinna spełniać następujące wymagania techniczne: 

1. Wydajność w teście CrossMark – co najmniej 1100 punktów, 

2. Pamięć RAM – co najmniej 16 GB, a w przypadku pamięci zunifikowanej – co 

najmniej 8GB, 

3. Pamięć masowa (dysk SSD) – co najmniej 256GB, 

4. Złącza komunikacyjne – co najmniej 2 (w tym złącze umożliwiające wideo), 

5. Zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego. 

Monitor  ekranowy powinien spełniać następujące wymagania techniczne: 

1. Kolorowy wyświetlacz, 

2. Przekątna co najmniej 18 cali, 

3. Rozdzielczość – co najmniej FHD, 

4. Wbudowane głośniki stereo. 

Oprogramowanie zainstalowane na pamięci masowej lub udostępnione do 

nieodpłatnego pobrania przy rozpoczęciu użytkowania: 

1. 64 – bitowy system operacyjny posiadający polską wersję językową, 

2. Wizualny edytor tekstu z możliwością osadzania zewnętrznych obiektów i możliwością 

zapisywania plików co najmniej w formacie DOXC i PDF, 

3. Arkusz kalkulacyjny, 

4. Aplikacja do tworzenia prezentacji, 

5. Przeglądarka internetowa, 

6. Program do poczty elektronicznej, 

7. Aplikacja do tworzenia i edycji grafiki, 

8. Narzędzia do programowania, 

9. Edytor wideo, 

10. Edytor dźwięku. 



11. Oprogramowanie powinno być zaktualizowane do wersji wspieranej przez twórców. 

 

Producent komputera stacjonarnego (zestawu) powinien posiadać: 

1. Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością, 

2. Certyfikat ISO 14001 zarządzania środowiskiem. 

Komputer stacjonarny ( zestaw) powinien posiadać: 

1. Certyfikat EPEAT, 

2. Certyfikat CE. 

 

Komputer stacjonarny (zestaw) powinien być objęty co najmniej 36 miesięcznym okresem 

gwarancji producenta. Serwis gwarancyjny powinien być zlokalizowany na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Czas reakcji na zgłoszenie awarii lub usterki nie powinien być 

dłuższy niż jeden dzień roboczy. Naprawa powinna być realizowana w ciągu 5 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w tym terminie 

powinno być zapewnione urządzenie zastępcze o równoważnych parametrach. W 

przypadku naprawy realizowanej poza miejscem użytkowania komputera stacjonarnego 

(zestawu), wszelkie koszty związane z dostarczeniem komputera stacjonarnego (zestawu) 

do serwisu i z powrotem do użytkownika powinny być pokryte przez gwaranta w ramach 

gwarancji.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia  

podwykonawcom. 

 

III. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.04.2023 r.  r. 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM  

O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent, który łącznie spełnia warunki 

materialne i formalne określone poniżej: 

Warunki materialne dla oferenta: 

1. Dokonanie w terminie maksymalnym do dnia 15.04.2023 r. następujących czynności: 

1. zapewnienie transportu urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia we wskazane 

przez zamawiającego miejsce – tj. Okręgowy Ośrodek Wychowawczy, ul. Park 

Kościuszki 9, 62-230 Witkowo, 

2. zapewnienie instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń                  

i oprogramowania wchodzących stanowiących przedmiot zapytania z infrastrukturą 

szkolną przez wykwalifikowanych dostawców tych urządzeń i oprogramowania, 

3. poprawne zainstalowanie i uruchomienie wszystkich urządzeń stanowiących 

przedmiot zamówienia, 

Warunki formalne dla oferenta: 

1. posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem 

technicznym i osobowym odpowiednim do wykonania zamówienia, 

3. dochowanie wszystkich terminów określonych w niniejszym zapytaniu. 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY           

Oferent powinien stworzyć ofertę w formie pisemnej. 

Oferta powinna zawierać: 

1. pełną specyfikację techniczną oferowanego sprzętu i akcesoriów zgodną z opisem 

zamówienia. 

Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie 

wykonawca w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu ceny należnej przy 

zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i realizacji przedmiotu 

zamówienia. 



W związku z powyższym, cena musi zawierać wszelkie składniki związane z wykonaniem 

zamówienia, takie jak: koszty dostawy, (transportu), montażu, zainstalowanie programów. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania 

zamówienia. 

Oferta powinna być: 

            - opatrzona pieczątką firmową, 

            - posiadać datę sporządzenia, 

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

sekretariat@witkowo.oow.gov.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres 

zamawiającego do dnia 10.03.2023 r. do godz. 10:00. 

2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod 

adresem: www.witkowo.oow.gov.pl/  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.witkowo.oow.gov.pl  
VII. OCENA OFERT 

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 - cena 100%. 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 

strony internetowej znajdującej się pod adresem www.witkowo.oow.gov.pl  
Bezwzględnemu odrzuceniu podlegają oferty, które: 

1. wpłyną po podanym w niniejszym zapytaniu terminie.  

2. nie spełniają wymogów formalnych i materialnych określonych w niniejszym 

zamówieniu 

3. oferent w wyznaczonym terminie nie wyjaśnił treści oferty lub z treści oferty                           

i wyjaśnień oferenta wynika, iż oferent nie spełnia wymagań określonych                               

w zapytaniu ofertowym, 

4. przekroczą ustaloną przez zamawiającego wartość zamówienia. 

Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy na dostawę 

sprzętu, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 
POZOSTAŁE INFORMACJE: 
1. Dane kontaktowe: tel. 61 4778 244,  sekretariat@witkowo.oow.gov.pl 

2. Przedmiot zamówienia nie jest objęty przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a. zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, 

b. unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do 

pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

 

 

 

 

 

http://www.witkowo.oow.gov.pl/
http://www.witkowo.oow.gov.pl/
http://www.witkowo.oow.gov.pl/


Formularz ofertowy 

OFERTA 
 

Nazwa  Oferenta: 
……………………………………………………………………………...............................................................................................………… 

Adres  Oferenta: 
…………………………………………………................................................................................................……………………………………. 

Adres do korespondencji: 
………………………….....................................................................................………………………………………………………………….. 

Numer  telefonu: 
………………………………….………...............................................................................................…………………………………………… 

adres  e-mail: 
………………………………….……………...................................................................................................…………………………………… 

odpowiadając na zapytanie na dostawę  4 komputerów stacjonarnych (zestawów) dla placówki 

oświatowej z zastosowaniem 0% stawki podatku VAT. 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

 
Lp. 

 
 

Nazwa urządzenia  

 
Ilość 

Jednostko

wa  

cena netto 

PLN 

Jednostk

owa cena 

brutto 

Wartość 

brutto 

1 
 

 

 

    

2 
 

 

 

    

3 
 

 

 

    

4 
 

 

 

    

 

2. Deklaruję termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w 

zapytaniu ofertowym. 

4. Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego zapytania: 

 cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, 

 spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu 

ofertowym, 

 uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia 

niniejszej oferty, 

 uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty, 

 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

zgodnej z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym 

 posiadam   wiedzę    i   doświadczenie    pozwalające   na   realizację    zamówienia   zgodnie   z 

wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym 

 zrealizuję przedmiot umowy w terminie ….......… dni od  dnia złożenia zamówienia. 

 

 

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

/data i miejsce/ /pieczęć i podpis/y oferenta/ 

 

 



 

 

 

 

 

 
Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej związanej  ze 

składaniem fałszywych oświadczeń. 

 

 

 

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

/data i miejsce/ /pieczęć i podpis/y oferenta/
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Klauzula informacyjna 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (poniżej 30.000 tys euro), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako 

„RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie  z 
siedzibą przy ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo. 

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Sławomir Laskowski, e-mail: iod@selcom.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania łączącej Zamawiającego  

i Wykonawcę umowy (art. 6 ust. 1 lit. b).  

4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub 

umowy powierzenia przetwarzania danych. Ponadto dane publikowane będą na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Administratora.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy, a po 

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 z późn. 
zm.).  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo:  

- dostępu do treści swoich danych osobowych,  

- sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  

- do przenoszenia danych osobowych,  

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*,  

- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.  

8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo:  

− do usunięcia danych osobowych,  

−prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

9. Podanie danych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji,  

w tym profilowaniu. 

 

 

 

 
* Wyjaśnienie: 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.  

 

mailto:iod@selcom.pl
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Witkowo, 13.03.2023 r.  

 

Zbiorcze zestawienie ofert 

do  zapytania ofertowego na „Dostawa 4 komputerów stacjonarnych (zestawów) do 

Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Witkowie, ul. Park Kościuszki 9” 

W związku z ww. zapytaniem ofertowym,  do dnia 10.03.2023 r. wpłynęły  3 oferty. 

Zamawiający ustalił następujące  kryterium oceny ofert; cena 100%. 

Zestawienie złożonych ofert: 

L.p. Nazwa Łączna ilość uzyskanych punktów 

1 BAD A.D Bysikiewicz 

Spółka Cywilna 

Ul. Parkowa 5 

62-230 Witkowo 

81 

2 Prime Computers 

Ul. Kraszewskiego 15A 

50-229 Wrosław 

79,32 

3 SELCOM 

Ul. 11 Listopada 12 

62-400 Słupca 

100,00 

 

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3: 

 

SELCOM 

ul. 11 Listopada 12 

62-400 Słupca 

 

Wybrana oferta ww. Wykonawcy uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów 100,00 

pkt. w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. 
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Umowa 

 
zawarta w dniu …………….. w Witkowie pomiędzy:  

Okręgowym Ośrodkiem Wychowawczym w Witkowie  reprezentowanym przez:  

mgr Przemysława Priebe – dyrektora Ośrodka 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a  

firmą SELCOM ul.11 Listopada 12 ,62-400 Słupca  NIP  667-000-62-1  którą reprezentuje:  

Pan Sławomir Laskowski 
zwaną dalej „Wykonawcą”,  o następującej treści:  

§ 1 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla którego nie 

stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Zamawiający zleca, a Wykonawca 

przyjmuje do realizacji zamówienie dotyczące dostawy 4 komputerów stacjonarnych (zestawów) 

dla placówki oświatowej z zastosowaniem 0% podatku VAT. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w „ Zaproszeniu do złożenia oferty na 

dostawę 4 komputerów stacjonarnych (zestawów) dla placówki oświatowej  z zastosowaniem 0% 

stawki podatku VAT. 

§ 2 

 

1. Termin realizacji zamówienia: do 15.04.2023 r.  

§ 3 

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie prac wymienionych w § 1 umowy strony ustalają na łączną  

kwotę 9.876,40  bez podatku VAT. 

(słownie złotych: dziewięćtysięcyosiemsetsiedemdziesiąt sześć złotych 40/100).  

2. Rozliczenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionej faktury. 

3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty doręczenia faktury  

Zamawiającemu.  

4. Cena podana w ust. 1 nie zawiera podatku VAT.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją niniejszej umowy. Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wyższego 

wynagrodzenia.  

§ 4 
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w § 1 zrealizuje w pełnym zakresie 

siłami własnymi.  

2. Prace nieobjęte niniejszą umową mogą być zlecone tylko na podstawie pisemnego zamówienia 

Zamawiającego przyjętego przez Wykonawcę w formie aneksu do umowy.  

3.  Wykonawca gwarantuje, iż czas reakcji na zgłoszenie awarii lub usterki nie powinien być 

dłuższy niż jeden dzień roboczy. Naprawa będzie realizowana w ciągu 5 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w tym terminie będzie zapewnione 

urządzenie zastępcze o równoważnych parametrach. W przypadku naprawy realizowanej 

poza miejscem użytkowania komputera stacjonarnego (zestawu), wszelkie koszty związane z 

dostarczeniem komputera stacjonarnego (zestawu) do serwisu i z powrotem do użytkownika 

będą pokryte przez gwaranta w ramach gwarancji.  

4. Wykonawca zapewnienia instalację, uruchomienie oraz zintegrowanie zakupionych 

urządzeń  i oprogramowania stanowiących przedmiot zapytania z infrastrukturą szkolną przez 

wykwalifikowanych dostawców tych urządzeń i oprogramowania 
 

§ 5 
1. Protokół odbioru dostarczonego sprzętu podpisany będzie przez Wykonawcę i przedstawiciela 

Zamawiającego.  



9 
 

 

 

 

 

 

§ 6 

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt. 
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.  Strony ustalają 36 miesięczny okres 

rękojmi.  

§ 7 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.  

2. Kary te będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:  

2.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:  

2.1.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia  

ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,  

2.1.2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  

w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień 

zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

2.1.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% łącznego 

wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 umowy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem 

natychmiastowym z winy Wykonawcy w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej 

Umowy, a w szczególności wadliwego lub sprzecznego z Umową wykonania przedmiotu Umowy 

lub jego części podlegającej odbiorowi mimo upływu terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania lub zaniechania, obejmujące również 

opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy powodujące znaczące (tj. dwutygodniowe) 

przekroczenie terminu, o którym mowa w § 2 . 

§ 8 

W razie ujawnienia wad przedmiotu umowy i ich nieusunięcia przez Wykonawcę w terminie 

ustalonym z Zamawiającym lub nieusunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji  

w terminie wskazanym w § 6 umowy, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wad na 

koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) bez uprzedniego wzywania tego Wykonawcy do 

usunięcia wad w dodatkowym terminie. 

§ 9 
Ewentualne zmiany warunków umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie  

pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności.  

 

§ 10 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

2. Sądem właściwym do dochodzenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 11 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron.  

 

 

 

 

 


