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Gmina Grębocice  

 Urząd Gminy 

ul. Głogowska 3 

59-150 Grębocice 

NIP: 692-22-57-472 

(pieczęć zamawiającego) 

Grębocice, dnia 18.12.2018 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Nr sprawy: RI.271.49.2018 r. 

1. Zamawiający: : Gmina Grębocice  Urząd Gminy Grębocice ul. Głogowska 3;                            

                                                       59-150 Grębocice 

zaprasza do złożenia oferty na: 

2. Nazwa zadania: „Zakup wraz z dostawą (i instalacją ) sprzętu 

komputerowego  do Urzędu Gminy w Grębocicach” 
(2  zestawy komputerowe stacjonarne, 1 przenośny,           

5 dysków SSD 250 GB .) 

3. Przedmiot zamówienia: zgodnie z opisem stanowiącym  załącznik nr 1 
 

4. Termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy 

5. Zapytanie ofertowe można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Grębocice 

ul. Głogowska 3; 59-150 Grębocice. 

6. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: 

 

Irena Marszał  –Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej  tel.(76) 8325306                          

7. Kryteria wyboru ofert: 

 

Cena brutto – 100 % 

8. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów 

i oświadczeń (np. uprawnienia, posiadanie koncesji, zezwolenia): 

 

Zgodnie z zał. Nr 1 

9. Szczegółowe wymogi, jakie powinna spełniać oferta: 

 

10. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną w jej treści zawarte 

(jeżeli jest wymagana forma pisemna umów na podstawie odrębnych przepisów 

zamawiającego): 

 

Zał. Nr 3 

 

11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz 

formy jego wniesienia (jeżeli jest wymagany): 
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Nie dotyczy  

12. Warunki gwarancji: 

 

Zgodnie z opisem 

13. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, 

 

w formie pisemnej 

 

faksem 

 

e-mailem 

 

14.Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć lub  przesłać na  e-
mail:centrum@grebocice.com.pl    do dnia  

 27.12.2018 r. do godziny 1100  

w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Grębocicach 

ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice 

Tel. 076 831 55 01; faks 076 831 50 77 

  
Z up. Wójta 

/-/ Edyta Jakubowska-Leśniak 

Sekretarz Gminy 
 

(podpis Kierownika Zamawiającego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego nr RI.271.49.2018  

 

Opis przedmiotu zamówienia  

 
do zapytania ofertowego na zadanie: „Zakup wraz z dostawą (i instalacją ) sprzętu 

komputerowego  do Urzędu Gminy w Grębocicach 
(2  zestawy komputerowe stacjonarne, 1 przenośny, 5 dysków SSD 250 GB .)” 

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą (i instalacją ) sprzętu komputerowego  

do Urzędu Gminy w Grębocicach”  
-  składającego się z: 

 

1. Zestaw komputerowy  z systemem Windows 10 PRO i pakietem biurowym MS 

Office – 2kpl.  

 

Szczgóły: 
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A)Pakiet biurowy Microsoft Office 2019 Home&Business PL  – 2szt. 

B)Klawiatura, mysz bezprzewodowa DELL KM636 – 2szt. 

C)Monitor Dell E2218HN - 2 szt. 

D) Komputer DELL Vostro 3470 SFF i3-8100/8GB/1TB/UHD630/DVD/10PR 3YNBD – 2szt. 

 

Parametry komputera: 

Producent DELL 

Nazwa typu Komputery PC 

Opis ogólny Dell Vostro 3470 SFF i3-8100/4GB/1TB/UHD630/DVD/10PR 3YNBD 

Zainstalowany procesor Intel® Core™ i3-8100 Processor (6M Cache, 3.60 GHz) 

System operacyjny Microsoft® Windows 10 Pro PL 64-bit  

Chipset płyty głównej: Intel® H370 

Rodzaj pamięci DDR4-2400 

Pamięć zainstalowana (GB) 8 

Maksymalna wielkość pamięci 32 GB 

Zamontowany dysk HDD 

Pojemność dysku 1 TB 

Prędkość obrotowa 7200 obr/min 

Napęd optyczny wbudowany Nagrywarka DVD 

Wbudowana karta graficzna Intel® UHD Graphics 630 

Złącza video VGA (D-sub); HDMI 

Wbudowane Audio HD Audio 

Wejścia i wyjścia audio Wyjście/wejście mini-jack; 

Łączność LAN 1 Gbps; WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac; 

Bluetooth 4.0 

Złącza i porty komunikacyjne USB 2.0 x 4;USB 3.0 x 2 

Czytnik kart Tak 

Klawiatura w zestawie  

Mysz w zestawie  

Typ obudowy SFF (Small Form Factor) 

Kolor obudowy Czarny (Black) 

Moc zasilacza 200 W 

Warunki serwisowe 36 miesiace on-site next business day 

Wymiary [G x S x W] (mm) 292 x 93 x 290 

Waga (kg) 4.800 

Informacje dodatkowe Gniazdo na blokadę Kensington 

Okres rękojmi w miesiącach 36 

Miejsce serwisowania Serwis zewnętrzny 

2. Dysk SSD 250GB – 5szt. 

Samsung 250GB 2,5'' SATA SSD 860 EVO 

Gwarancja 60 miesięcy 

3. Komputer przenośny Dell Vostro z pakietem biurowym MS Office – 1sz 

Szczegóły: 

A) Microsoft Office 2019 Home & Business – 1szt. 

 

B) Mysz Bezprzewodowa Logitech – 1 szt. 
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C) Dell Vostro 5568 i5-7200U/8GB/120+1000/10Pro FHD 

Parametry komputera 

Procesor Intel Core i5-7200U (2 rdzenie, od 2.5 GHz do 3.1 GHz, 3MB cache) 

Pamięć RAM 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz) 

Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne)2/1 

Dysk SSD M.2 120 GB 

Dysk HDD SATA 5400 obr. 1000 GB 

Wbudowane napędy optyczne Brak 

Typ ekranu Matowy, LED, Przekątna ekranu 15,6" 

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD) 

Karta graficzna Intel HD Graphics 620 

Wielkość pamięci karty graficznej Pamięć współdzielona 

Dźwięk Wbudowane głośniki stereo 

Wbudowany mikrofon 

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio 

Kamera internetowa 1.0 Mpix 

Łączność LAN 10/100/1000 Mbps 

Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac 

Moduł Bluetooth 

Rodzaje wejść / wyjść 

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt. 

HDMI - 1 szt. 

Czytnik kart pamięci - 1 szt. 

USB 2.0 - 1 szt. 

VGA (D-sub) - 1 szt. 

RJ-45 (LAN) - 1 szt. 

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

Bateria 3-komorowa, 3500 mAh, Li-Ion 

Zainstalowany system operacyjny\licencja 

Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) 

Dołączone oprogramowanie 

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) 

Wysokość 19,2 mm 

Szerokość 380 mm 

Głębokość 253 mm 

Waga 1,98 kg (z baterią) 

Dodatkowe informacje: Aluminiowa obudowa, Podświetlana klawiatura, Wydzielona 

klawiatura numeryczna, Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, Możliwość zabezpieczenia 

linką (port Kensington Lock) Wbudowany czytnik linii papilarnych 

Dołączone akcesoria 

Zasilacz 

Gwarancja 36 miesięcy 

 

Warunki Techniczne i warunki gwarancji: 

Wymogi techniczne i prawne 

Dostarczone komputery nie będą plombowane, dopuszcza się możliwość dokonywania zmian 

w ich konfiguracji 

Instalacja i konfiguracja 
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1.Sprzedający dostarczy komputery z preinstalowanym systemem operacyjnym 

wymienionym przy danym sprzęcie. Komputer zostanie podłączony przez Sprzedającego w 

miejscu wskazanym przez zamawiającego. Zostanie wykonane tzw. pierwsze uruchomienie i 

konfiguracja sprzętu  przez Sprzedającego wg wytycznych zamawiającego. Do komputerów 

zostaną dostarczone płyty recovery lub nośniki z systemem operacyjnym i sterownikami. 

Gwarancje 

Sprzedający udzieli Kupującemu gwarancji – zgodnie z w.w terminami i warunkami 

Naprawy i serwis gwarancyjny. 

Sprzedający oświadcza, że w przypadku ujawnienia wad sprzętu w okresie gwarancji i 

rękojmi przystąpi do usunięcia wad w terminie 48 godzin (2dni robocze) od momentu 

otrzymania od Kupującego zgłoszenia lub zadba o przyjazd serwisanta w ramach gwarancji 

„na miejscu u klienta”. 

W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w przeciągu 48 godzin od daty zgłoszenia 

lub brak przyjazdu i naprawy przez serwisanta Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się do 

dostarczenia sprzętu zastępczego (o parametrach nie gorszych niż zakupiony) na czas 

usunięcia awarii lub wady i do odbioru sprzętu, w którym wystąpiła wada, na własny koszt. 

Na sprzęcie zastępczym dostawca zainstaluje w/w oprogramowanie i przeniesie dane z 

uszkodzonego komputera. Urządzenia do naprawy gwarancyjnej mogą być przekazywane bez 

dysków twardych. 

 

Uwaga!! 

W ofercie należy: 

1) wyszczególnić ceny (brutto i netto) poszczególnych zestawów oraz podać 

nazwy oferowanego sprzętu. 
2) oświadczyć, że przyjmuje się warunki umowy i  spełnia warunki wykonawcy  

wymienione  w zał. nr 2  
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Załącznik Nr 2 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego 

organizowanym przez Gminę Grębocice- Urząd Gminy  ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice 

na zadanie p.n. :  „Zakup wraz z dostawą (i instalacją ) sprzętu komputerowego  do 

Urzędu Gminy w Grębocicach” 
(2  zestawy komputerowe stacjonarne, 1 przenośny, 5 dysków SSD 250 GB ) 

 
w terminach i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. 

1. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki udziału w zakresie 

posiadania uprawnień do wykonania prac lub czynności, posiadania niezbędnej 

wiedzy i doświadczenie, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych.  

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania 

zawartymi w zapytaniu ofertowym i w projekcie umowy i przyjmujemy je bez 

zastrzeżeń; 

4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w razie wyboru naszej oferty do  podpisania w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie umowy; 

5. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, które mogą być niezbędne                       

i konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy; 

6. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej 

„Ofercie” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 

 

 

                                          Upełnomocniony przedstawiciel 

 

  

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

 (podpis, pieczęć) 

Data: .......................................  
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Załącznik  nr 3 

Projekt – 

 
UMOWA Nr…………                                                                        

z dnia …………………… zawarta pomiędzy: 

Gminą Grębocice Urzędem  Gminy, ul. Głogowska 3,  59-150 Grębocice – reprezentowaną  

przez: 

Romana  Jabłońskiego -         Wójta  Gminy 

przy kontrasygnacie Barbary Jurcewicz     Skarbnika Gminy,                                   

zwanym  dalej  Kupującym, 

a  

reprezentowanym przez  

zwanym dalej Sprzedającym  

§ 1  

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1579 ze zm.)) została zawarta umowa następującej treści: 

§ 2 

1. Przedmiotem  umowy jest „Zakup wraz z dostawą (i instalacją ) sprzętu 

komputerowego  do Urzędu Gminy w Grębocicach” 
(2  zestawy komputerowe stacjonarne, 1 przenośny, 5 dysków SSD 250 GB ) 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  stanowiącym załącznik nr  1 do umowy 
2. Termin realizacji umowy: 7 dni od dnia  podpisania umowy. 

3.Sprzedający udziela gwarancji – zgodnie z opisem   

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w  2 umowy zostało ustalone 

wynagrodzenie zgodnie z ofertą tj. ogółem w wysokości brutto: …… … zł, w tym netto 

………………..zł 

(słownie:…………………………………………………………….)  

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Sprzedającego , wskazane na 

wystawionej fakturze, w terminie do  14 dni od daty otrzymania faktury. 

§ 4 

1. Sprzedający  zapłaci Kupującemu kary umowne za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu 

przedmiotu umowy  w wysokości 1 %  kwoty  zamówienia. 

2. Za odstąpienie od umowy z winy jednej strony , przysługuje drugiej stronie kara umowna 

w wysokości 10 %  od kwoty ……………………. stanowiącej ogólną wartość zamówienia 

§ 5 

Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej w drodze aneksu 

uzgodnionego przez strony. 

§ 6 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 §7 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla  

Kupującego  i jeden egzemplarz dla  Sprzedającego .  

 

 

 Kupujący :      Sprzedający: 
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