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Zapytanie ofertowe 
na dostawę komputerów stacjonarnych i przenośnych   

dla Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

W związku z tym, że Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę poniżej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamówienie nie podlega ustawie Prawo zamówień 

publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy). 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:    Województwo   Zachodniopomorskie,    Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli, 70-236 Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68 

 

zaprasza do złożenia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia. 
 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Zadanie 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych o parametrach: 
typ procesora -                  nie gorszy niż Intel Core i5  
model procesora -          minimum i5-6400 (2.7 GHz, 3.3 GHz Turbo, 6 MB Cache, 65W)  

        rodzaj zastosowanej pamięci -      minimum DDR4-2133 (PC4-17000)  
        ilość pamięci RAM -          minimum 8 GB  
        ilość wolnych banków pamięci -  minimum 1  
        pojemność dysku twardego -  minimum 1 TB  
        napęd optyczny -                  DVD+/-RW  
        karta graficzna -                  Intel HD Graphics 5xx  
        złącza karty graficznej -          minimum 1 x HDMI, 1 x VGA 
        czytnik kart pamięci -          uniwersalny  
        moc zasilacza -                  minimum 350 W  
        złącza na tylnym panelu -          minimum 4 x USB w tym minimum 2 x USB 3.0  
        komunikacja -                  LAN minimum 1 Gbps  
        system operacyjny -          bez systemu operacyjnego  
        akcesoria -                  klawiatura i mysz przewodowe 
        obudowa -                        MiniTower 
        okres gwarancji-                   minimum 24 miesiące 
 
   Zadanie 2 . dostawa 7 szt. komputerów przenośnych (laptopów) o parametrach: 

przekątna ekranu LCD -          15.6 cali  
        nominalna rozdzielczość LCD -  minimum 1366 x 768 pikseli  
        powłoka ekranu -          antyrefleksyjna  
        procesor -                  nie gorszy niż Intel® Core™ i3  
        model procesora -          minimum i3-5020U (2.2 GHz, 3 MB Cache)  
        ilość rdzeni -                  minimum 2 szt.  
        wielkość pamięci RAM -          minimum 8 GB  
        typ zastosowanej pamięci RAM -  minimum DDR3 (1600 MHz)  
        pojemność dysku magnetycznego-  minimum 500 GB (5400 RPM)  
        napęd optyczny - DVD+/-RW  
        karta graficzna  
        (pojedynczy układ graficzny)-  Intel HD Graphics 5xxx  
        wyjścia karty graficznej -          minimum 1 x wyjście D-Sub  



                                    minimum 1 x wyjście HDMI  
        komunikacja -                    LAN 1 Gbps  
                                    WiFi IEEE 802.11b/g/n  
                                    Bluetooth  
        interfejsy -                   minimum 1 x USB  
                                    minimum. 2 x USB 3.0  
        dodatkowe wyposażenie -           czytnik linii papilarnych  
                                    kamera min. 1.3 Mpix  
        zainstalowany system operacyjny-   bez systemu operacyjnego 
        gwarancja-                         minimum 24 miesiące 
  

II. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciela, Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68; 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 14 listopada 2016 r. 

 

IV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

 1) Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub oba zadania   

2) Oferta winna zawierać wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione formularz ofertowy (załącznik nr 1)  

 

V. KRYTERUM WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 

Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie kryterium ceny i zgodności 

sprzętu z parametrami technicznymi określonymi w sekcji I niniejszego zapytania. W przypadku ofert o 

równorzędnej cenie Zamawiający uzna za korzystniejszą ofertę Wykonawcy, który zaoferował sprzęt o 

parametrach przewyższających określ w niniejszym zapytaniu. 
 

VI.  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: Ofertę można złożyć do dnia 26 października 2016 r.: 

-  osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 

ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, sekretariat,  

-  lub faxem na nr 91422 52 24 

-  lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zcdn.edu.pl  

ZCDN funkcjonuje w godzinach 8:00-16:00. W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data dostarczenia 

do siedziby ZCDN-u; 

 

VII. KONTAKT: Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Krystian Dutkiewicz, e-mail: 

kdutkiewicz@zcdn.edu.pl w dni robocze w godzinach 8.00-15.30, tel. 91 43 50 635. 

 

VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn. 
 

UWAGA: 

1. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Informacja o wyborze Wykonawcy i udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu, zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej: www. zcdn.edu.pl /BIP /Zamówienia publiczne  
 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

 ZATWIERDZIŁ 
         Dyrektor ZCDN-U 
          Urszula Pańka 
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