Rzeszów, 11.03.2021r.
Zamawiający:

numer sprawy: ZSP10/02/2021

Gmina Miasto Rzeszów
Ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
NIP 8130008613
Odbiorca:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
ul. Dębicka 288
35-213 Rzeszów,
tel. 017 748 36 12, 017 748 36 19
www.zsp10.rzeszow.pl, email: sekretariat@zsp10.resman.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 ul. Dębicka 288, 35-213
Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego nr 10 w Rzeszowie”

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu komputerowego:

A. Komputer stacjonarny – 4 sztuki
Wymagania minimalne:
Typ obudowy komputera
Kod procesora
Częstotliwość procesora

Mini Tower
i5-9500
• 3 GHz
• 4,4 GHz
Pojemność pamięci cache [L3]
9 MB
Technologia Intel vPro
Tak
Rodzaj dysku
Standardowy (nośnik magnetyczny)
Pojemność zainstalowanego dysku
1 dysk SSD min. 256 GB+ 1 TB SATA
Typ zainstalowanego dysku
SATA III
Prędkość obrotowa silnika
7200 obr./min
Napędy wbudowane (zainstalowane)
DVD±RW
Pojemność zainstalowanej pamięci
8192 MB
Rodzaj zainstalowanej pamięci
DDR4
Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej Intel
Typ zintegrowanej karty graficznej
Intel UHD Graphics 630
Typ zintegrowanej karty dźwiękowej
Zintegrowany

Typ zintegrowanej karty sieciowej
Interfejsy

Dodatkowe informacje o portach USB

System operacyjny
Architektura systemu operacyjnego
Moc zasilacza (zasilaczy)
Dodatkowe informacje o gwarancji

10/100/1000 Mbit/s
• 5x USB 3.1 Gen. 1
• 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C
• 6 x USB 2.0
• 1 x RJ-45 (LAN)
• 2 x DisplayPort
• 1 x wyjście liniowe
• 1 x DC-in
• 1 x USB 3.1 Gen. 1 Typ A (Przód)
• 4x USB 3.1 Gen. 1 (tył)
• 1 x USB 3.1 typ C (przedni panel)
• 2 x USB 2.0 (przedni panel)
• 2 x USB 2.0 (tylny panel)
• 2 x USB 2.0 (wewnętrzny)
Windows 10 Pro
64-bit
260 Wat
36 monthsbasiconsite service

B. Klawiatura komputerowa – 3 sztuki
Minimalne wymagania
1. Typ Przewodowa
2. Układ QWERTY
3. Typ złącza USB
4. Liczba klawiszy Min. 104
5. Blok numeryczny Tak
6. Długość kabla łączącego Min. 180 cm.
7. Kolor Czarny
8. Obudowa Sztywna, wykonana z plastiku, nieuginająca pod wpływem nacisku, gumowe podkładki
zapobiegające przesuwaniu klawiatury
9. Gwarancja Min. 1 rok
10. Wymagania dodatkowe
- polskie znaki zgodne z układem w MS Windows „polski programisty”,
- nad zespołem wydzielonych klawiszy kursorów, klawisze w następującym układzie:
Insert Home Page UP
Delete End Page Down
- powierzchnia klawiatury matowa, znaki na klawiaturze kontrastowe i czytelne
- klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy) oraz wydzielony blok
numeryczny
- klawiatura musi spełniać zalecenia określone w pkt 3.2 i 3.3 załącznika do rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973)

C. Mysz komputerowa – 4 sztuki
Minimalne wymagania
1. Typ Optyczna, bezprzewodowa
2. Rozdzielczość pracy Min. 800 dpi
3. Wymagany ergonomiczny kształt
4. Liczba przycisków Min. 2
5. Liczba rolek Min. 1
6. Kompatybilność ze standardowym sterownikiem Windows lub dedykowane
7. Kolor Czarny
8. Gwarancja Min. 1 rok
9. Przeznaczona dla lewo i prawo ręcznych, rolka z przyciskiem umożliwiająca przewijanie ekranu
10. Do każdej myszki podkładka pod mysz i nadgarstek, ergonomiczna z wypełnieniem żelowym.

D. Notebook – 1 sztuka
Wymagania minimalne:
Rodzina procesora
Taktowanie procesora
Generacja procesora
Przekątna ekranu
Rozdzielczość
Powierzchnia matrycy
Technologia podświetlania
Typ matrycy
Model karty graficznej
Producent chipsetu
Zainstalowana pamięć RAM
Liczba obsadzonych gniazd pamięci
Rodzaj pamięci
Częstotliwość szyny pamięci
Typ dysku
Pojemność SSD
Interfejs dysku SSD
Napęd optyczny
Komunikacja
Porty USB
Porty wideo
Czytnik kart pamięci
Pozostałe porty we/wy

Intel Core i3
2.3 GHz
Siódma
15,6''
1920 x 1080 (FHD 1080)
Matowa
Diody LED
TFT SVA
Intel UHD Graphics
Intel
8 GB
1
SODIMM DDR4
2400 MHz
SSD
256 GB
PCI-Express
DVD-RW
 LAN 10/100/1000
 WiFi 802.11 ac
 Bluetooth
 1 x USB 2.0 Type-A
 2 x USB 3.0 Type-A
1 x HDMI
Tak
 1 x Audio (Combo)
 1 x RJ-45

Kamera internetowa
Pojemność baterii
Typ ogniwa
Liczba komór
Czas pracy na baterii/bateriach
System operacyjny
Waga

Tak
41 Wh
Li-ion
3-komorowa
12.45 h
Windows 10 Pro 64-bit
Maksymalnie 2 kg

Gwarancja

3Y onsite

E. Zestaw głośników komputerowych – 1 zestaw
Minimalne wymagania
1. Układ głośników 2.1
2. Moc łączna 27W
3. Pasmo przenoszenia (min.) 40 Hz, pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz
4. Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)
5. Inne cechy głośników - pilot przewodowy

Ponadto wszystkie w/w urządzenia muszą spełniać następujące warunki:
- posiadać deklarację CE:
- posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta;
- urządzenia fabrycznie nowe ( wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolny
od obciążeń prawami osób trzecich;
- posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku
polskim;
- posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę - odpowiednio do wyżej
określonych warunków, jeżeli nie określono wyżej, to okres gwarancji minimum 2 lata

2. Warunki realizacji zamówienia:
a. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia będzie określać umowa zawarta z wykonującym
dostawy, której istotne postanowienia zawiera załącznik nr 2;
b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych przedmiotów z opisem
przedmiotu zamówienia
c. Składając ofertę Wykonawca akceptuje warunki Zamawiającego zawarte w istotnych
postanowieniach umowy – załączniku nr 2
d. Ofertę może złożyć Wykonawca, który spełnia następujące warunki:
- Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT wystawionej w następujący sposób:
NABYWCA:
Gmina Miasto Rzeszów
Ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
NIP: 813 000 86 13
ODBIORCA-PŁATNIK:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Rzeszowie
Ul. Dębicka 288
35-213 Rzeszów

- Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy zapewnia wykonanie zamówienia zgodnie z
wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
- Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z
wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

3. Warunki gwarancji i serwisu:
a. Okres gwarancji liczy się od dnia wystawienia faktury VAT.
b. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni podstawienie urządzenia zastępczego na czas awarii,
naprawę reklamowanego elementu przedmiotu umowy lub dostarczy nowy - wolny od wad. W
przypadku gdy wystąpi konieczność 3 krotnej naprawy tego samego sprzętu, podzespołu,
urządzenia lub innego elementu przedmiotu umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do
wymiany danego przedmiotu na nowy.
c. Gwarantowany czas usunięcia niesprawności sprzętu wynosi 7 dni roboczych, licząc od
momentu dokonania prawidłowego zgłoszenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które
nastąpiły z winy Zamawiającego.
d. W przypadku gdy do sprzętu zostanie dołączona karta gwarancyjna lub inny dokument, który
przewiduje odmiennie aniżeli określone niniejszą umową warunki gwarancji, stosuje się warunki
korzystniejsze dla Zamawiającego. W przypadku wątpliwości, które warunki są korzystniejsze
wybór należy do Zamawiającego.
e. Wykonawca udzieli lub zapewni udzielenie przez podmiot uprawniony licencji Zamawiającemu.
f. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że udzielając mu lub zapewniając udzielenie przez
podmiot uprawniony licencji na korzystanie z oprogramowania nie narusza żadnych praw osób
trzecich oraz że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń
do tych praw. Wykonawca zabezpiecza Zamawiającego w zakresie zakupionych przez niego
licencji przed roszczeniami osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt
i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę przed roszczeniami osób
trzecich oraz do pokrycia wszelkich kosztów i strat z tym związanych jak również związanych z
naruszeniem przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r.,
Nr 90, poz. 631 ze zm.).

4. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 18.03.2021 r. do godz. 0830 bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego Nr 10 (parter, pok. nr 01) przy ul. Dębicka 288 w Rzeszowie lub przesłać na adres
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10 w Rzeszowie ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów, bądź na adres:
sekretariat@zsp10.resman.pl. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.03.2021 r. o godz. 0840.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

5. Termin wykonania zamówienia: do 31.03.2021 roku
6. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę sporządzoną wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 należy złożyć do dnia
18.03.2021 r. do godz. 0830. Oferta powinna być czytelna, podpisana przez osobę/y uprawnione w
dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji wykonawcy lub posiadającą odpowiednie
pełnomocnictwo do dokonywania niniejszej czynności prawnej przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentacji podmiotu.
Zaproponowana cena w ofercie jest ceną ryczałtową na wykonanie całego zamówienia oraz obejmuje
wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania, określone przez Zamawiającego w zapytaniu
ofertowym.
Wszystkie wydatki poniesione wskutek realizacji przedmiotu zapytania ofertowego leżą po stronie
oferenta, w tym zakup, dostawa i wniesienie wszystkich towarów do miejsca docelowego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.

7. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny
Zamawiający dokona oceny ofert według kryterium: cena – 100%
- cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz podatek VAT;
- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jest niekompletna, nie spełnia warunków opisanych w zapytaniu
ofertowym;
- Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, w
szczególności z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

8. Inne wymagania
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnień dokumentów w
przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza będzie się uchylał od zawarcia umowy Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
chyba że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn lub z
braku pozyskania środków finansowych.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Małgorzata Berłowska – e-mail: mberlowska@zsp10.resman.pl, tel. 17 748 36 19

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 jako placówka prowadzona przez Gminę Miasto Rzeszów może
zastosować 0% VAT w przypadku zakupu komputerów stacjonarnych, ponieważ zakupiony sprzęt
będzie wykorzystany do działalności edukacyjnej.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Sporządził:

Zatwierdził:

Podpis pracownika prowadzącego
postępowanie

9. Załączniki:
 Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
 Załącznik nr 2 – istotne postanowienia umowy,
 Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna RODO.

Podpis i pieczęć kierownika jednostki

