
 

 
 

 Olsztyn, dn. 17.04.2019 r. 
 

 

ROZEZNANIE RYNKU 
na zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego 

w ramach projektu pn. „FOLM – „From Outdoors to Labour Market” (Od natury do rynku pracy)  
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię  

za pośrednictwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Funduszy Norweskich 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

W związku ze realizacją, przez Bank Żywności w Olsztynie projektu  pn. „FOLM – „From Outdoors to Labour 
Market” (Od natury do rynku pracy) finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię za pośrednictwem 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Funduszy Norweskich, zwracamy się do Państwa uprzejmie                                          
z zaproszeniem do udziału w postepowaniu (w trybie rozeznania rynku) dot. zakupu wraz z dostawą 4 szt. komputerów 
przenośnych (laptopów) z zainstalowanym oprogramowaniem, o parametrach opisanych w niniejszym dokumencie 
(pkt. 2). 

1. ZAMAWIAJĄCY 
Bank Żywności w Olsztynie,  
10-165 Olsztyn, ul. Bohaterów Monte Cassino 4 
NIP: 739 316 91 29 

e-mail: bz.olsztyn@bankizvwnosci.pl 
www: http://www.bankzywnosci.olsztyn.pl 
 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w ramach realizacji 

projektu pn. „FOLM – „From Outdoors to Labour Market” (Od natury do rynku pracy) finansowanego przez 
Islandię, Liechtenstein i Norwegię za pośrednictwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Funduszy 
Norweskich. 

2) Zakres zamówienia obejmuje zakup i dostawę 4 szt. fabrycznie nowych komputerów przenośnych (laptopów) wraz 
z zainstalowanym systemem operacyjnym, wg następujących parametrów techniczno-użytkowych: 
a) Procesor: o parametrach nie gorszych niż Intel Core i5 
b) Pamięć RAM: min. 16 GB  
c) Dysk: min. 480 GB SSD SATA III  
d) Grafika: min. Intel UHD Graphics 620  
e) Typ ekranu: matowy, przekątna ekranu min. 15,6’ 
f) Komunikacja: WiFi, Bluetooth, standardowe wejście kablowe 
g) Min. porty USB: 2 x USB 2.0 
h) Min. porty wideo:  1 x HDMI 
i) Czytnik kart pamięci: tak 
j) Akcesoria: zasilacz 
k) System operacyjny: Microsoft Windows 10 (wersja 64-bitowa, polska wersja językowa) 
l) Gwarancja: min. 24 m-ce 

3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1 Urządzenia komputerowe 
4) Miejsce dostawy sprzętu komputerowego: Bank Żywności w Olsztynie, ul. Bohaterów Monte Cassino 4,                                 

10-165 Olsztyn 
5) Termin realizacji zamówienia:  maks. w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 
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6) Dodatkowe wymagania: 
a) Sprzęt komputerowy zaproponowany przez Wykonawcę powinien być gotowy do użytkowania, wolny od 

wad oraz obciążeń prawami osób trzecich oraz fabrycznie nowy, tzn., że żadna część składająca się na dany 
produkt nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać certyfikaty bezpieczeństwa użytkowania; 

b) Zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt komputerowy powinien spełniać co najmniej parametry określone 
w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty. Zamawiający dopuszcza, w przypadku braku określonego 
asortymentu, aby oferowany przez Wykonawcę produkt był równoważny lub lepszy jakościowo i 
funkcjonalnie od przedstawionego w niniejszym rozeznaniu rynku. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt komputerowy spełnia 
wymagania określonego przez Zamawiającego; 

c) Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia na własny koszt zakupionych produktów  łącznie z                                 
rozładowaniem, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego; 

d) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby wszystkie produkty wymienione w zakresach zamówienia 
posiadały stosowną gwarancję na okres min. 24 miesięcy. 

7) Kryteria oceny ofert: jedynym kryterium oceny jest cena. Cena = 100 % wagi w ocenie 
 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1) Oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

rozeznania rynku; 
2) Wykonawca składający ofertę winien, wraz z formularzem ofertowym, złożyć następujące dokumenty: 

a) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 
rozeznania rynku, 

b) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy – jeśli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona 
notarialnie za zgodność z oryginałem). 

3) Oferty wraz z załącznikami niekompletne i/lub złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 
4) Wartość wykonania zamówienia należy podać w kwocie netto i brutto, na podaną kwotę powinny składać się 

wszystkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. 
5) Oferty wraz z załącznikami należy złożyć do dn. 22.04.2019 r.  do godz. 12:00 w formie: 

a) elektronicznej (skan podpisanej oferty z załącznikami), na e-mail: magda.rynkiewicz@bankizywnosci.pl 
lub 

b) osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską (oryginał podpisanej oferty) na adres Banku Żywności w Olsztynie ul. 
Bohaterów Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn. 

 
4.   ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Magdalena Ben-Rynkiewicz 
Bank Żywności w Olsztynie 
e-mail: magda.rynkiewicz@bankizywnosci.pl 

 
5. POZOSTAŁE INFORMACJE 
1)     Z postępowania wykluczone są podmioty będące powiązane z Bankiem Żywności w Olsztynie osobowo lub 

kapitałowo.  
2) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania 

się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 
3) Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1025), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)  

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie,                                     
a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji 
zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji. 
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5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 
 
6. ZAŁĄCZNIKI 
1) Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego  
2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 
3) Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna RODO 

 


