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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

dla zamówienia poniżej kwoty o której mowa w art. 2, ust. 1, pkt. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. 
 
Składający zapytanie:                                                                                                                                                                          
Powiatowy Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Kłaninie, 84-107 Kłanino, ul. Szkolna 4 

zaprasza do złożenia oferty na dostawę: Komputery stacjonarne – 18 sztuk 
                                                                                                
Parametry komputera (parametry minimalne): 

Procesor min. klasy Intel Core i5, preferowane i7 

Pamięć Min. 16 GB, minimum jeden bank wolny 

Dysk SSD. min. pojemność 500 GB 

Napęd optyczny Napęd DVD lub nagrywarka DVD 

Karta graficzna Zintegrowana wraz z możliwością dodania dodatkowej karty 
graficznej 

System operacyjny  Oprogramowanie Windows, zgodność z Windows 11 

Łączność  LAN 10/100/1000 Mbps; Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n) 

Złącza USB 3.2 Gen.1 audio przedni panel 2 szt. tylny panel 2 szt.; USB 2.0 
przedni panel 2 szt. i tylny panel 2 szt.; złącze RJj45 1szt. 

Język oprogramowania polski 

Gwarancja producenta 3 lata z możliwością odpłatnego przedłużenia 
 
 
1) Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy. 

2) Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru. 

3) Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena 100% 

a. cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto. 

b. cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i 
nie podlega waloryzacji. 

4) Sposób przygotowania i wysłania oferty: e-mail: sekretariat@pzsklanino.edu.pl  

5) Termin złożenia oferty: do 21.10.2022r. 

6) Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w 
siedzibie składającego zapytanie – ul. Szkolna 4, 84-107 Kłanino, tel. kontaktowy do 
sekretariatu szkoły: (58) 673 87 83. 

7) Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku 



polskim na załączonym druku „OFERTA”. 

8) Opis wymagań stawianych wykonawcy: 

 O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi, 

b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a 
także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia, 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
przedmiotowego zamówienia. 

 
9) Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania. 

Składający zapytanie unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w następujących przypadkach:  

a) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których 
mowa  w zapytaniu; 

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć. 

 
10) Inne warunki dotyczące zapytania: 

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na adres odbiorcy tj. Powiatowy Zespół Szkół 
im. Stanisława Staszica w Kłaninie, 84-107 Kłanino, ul. Szkolna 4. 

 
  
 

 
 

Dyrektor 
Powiatowego Zespołu Szkół 

Im. Stanisława Staszica 
Rafał Wochna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


