
 

Wągrowiec, dnia 22.05.2020 r. 

OŚW. 042.4.2020.OS 

Zaproszenie do składania ofert 

Zamawiający:  

Gmina Wągrowiec z siedzibą ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec NIP 766-196-84-98                               

reprezentowana przez Przemysława Majchrzaka Wójta Gminy Wągrowiec, tel. 67 26 80 800. E- mail 

wagrow@wokiss.pl, 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie Żońskim z siedzibą Pawłowo Żońskie 18 , 62-104 Pawłowo 

Żońskie, NIP 766-199-83-06 reprezentowany przez Marzenę Janiszewską Dyrektora Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego w Pawłowie Żońskim. 

Na podstawie pełnomocnictwa nr 1/2020 z dnia 21 maja 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkolno– 

Przedszkolnego w Pawłowie Żońskim postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

powyżej 10.000 EURO i nie przekraczającej 30.000 EURO prowadzone jest wspólnie  dla dwóch 

podmiotów przez Gminę Wągrowiec.  

Przedmiot zamówienia:  

Zakup sprzętu komputerowego – 50 szt. laptopów z przeznaczeniem na cele dydaktyczne dla szkół 

podstawowych. (Gmina Wągrowiec – 34 szt., Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie Żońskim 16 

szt.) 

Specyfikacja produktu: Laptop o parametrach: Procesor o wydajności min. 7320 PKT wg strony 

http://cpubenchmark.net/oraz częstotliwości taktowania do 4,0 GHz • Karta graficzna osiągająca min 

1520PKT według strony https://www.videocardbenchmark.net/ • Karta dźwiękowa zintegrowana • 

Pamięć RAM min. 8GB • Dysk twardy SSD min. 256 GB – max. 512 GB • Ekran min. 15,6”FHD • 

Obsługa sieci Ethernet  oraz WiFi 802.11ac • Bluetooth • Klawiatura numeryczna, wyspowa, układ 

klawiatury na rynek PL • System operacyjny Windows 10 Pro, 64bit PL • Gniazda HDMI, min. 4 x USB 

w tym 2  x USB  3.0, RJ-45 (możliwość adapteru USB RJ-45) , COMBO audio jack, wbudowany czytnik 

kart, • mysz przewodowa • słuchawki z mikrofonem kompatybilne z dostarczanym sprzętem• 

zainstalowany, skonfigurowany pakiet Office wersja bezpłatna dla szkół • gwarancja min. 2 lata. 

Laptopy i pozostałe urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Do wszystkich urządzeń należy dołączyć 

wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Wykonawca dostarcza skonfigurowany 

sprzęt.   

Informacje dotyczące procedury udzielania zamówienia: 

Zamówienie publiczne prowadzone jest w oparciu o treść art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) zgodnie z Zarządzeniem Nr 

22/2018 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 

udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wągrowiec z późniejszymi zmianami, 

wykorzystując procedurę udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 10.000 EURO                             

i nieprzekraczającej 30.000 EURO. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu 

komputerowego – laptopów do momentu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podaną 

specyfikacją produktu jest prowadzone  wspólnie dla dwóch zamawiających.  Z wykonawcą, którego 

oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza zostaną podpisane indywidualne umowy przez 

Zamawiających. 

http://cpubenchmark.net/oraz


Postepowanie prowadzone jest w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie grantu                        

w programie pn. „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Przewiduje się 

unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku nieprzyznania środków, 

które miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia.  

Kryteria oceny oferty: 

Cena – 100% 

Dodatkowe informacje: 

Oferty należy składać wyłącznie przez platformę zakupową - www.platformazakupowa.pl                                       

Wykonawca sporządza i załącza do oferty specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. Podaje 

producenta i model oferowanego sprzętu. Wykonawca może zaoferować lepsze parametry. 

Termin składania ofert: do 1czerwca 2020 r., do godz. 7:00.   

Termin otwarcia ofert: 1 czerwiec 2020 r., godz. 8:30. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia 30 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego zamówienia. 

Wypłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury Vat , po podpisaniu protokołu odbioru. 

Zakupiony przedmiot zamówienia dostarcza wybrany Wykonawca na swój koszt do Gminy Wągrowiec 

ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec.  

Gmina Wągrowiec nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki 

poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem oferty. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 67 26 80 814 lub e-mail oświata@ wagrowiec.wlkp.pl 

Osoby do kontaktu: Dorota Chojnacka –Szymczak, Marek Stachowiak. 

 

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na www.platformazakupowa.pl.  

Lp. Produkt: 
Ilość 

(szt.) 

Cena 

jednostkowa 

netto  

Wartość 

netto 

Vat  % 

Wartość brutto 

1. 

Laptop - wymagania: • Procesor o wydajności 

min. 7320 PKT wg strony 

http://cpubenchmark.net/oraz częstotliwości 

taktowania do 4,0 GHz • Karta graficzna 

osiągająca min 1520PKT według strony 

https://www.videocardbenchmark.net/ • Karta 

dźwiękowa zintegrowana • Pamięć RAM min. 

8GB • Dysk twardy SSD min. 256 GB – max. 512 

GB • Ekran min. 15,6”FHD • Obsługa sieci 

Ethernet  oraz WiFi 802.11ac • Bluetooth • 

Klawiatura numeryczna, wyspowa, układ 

klawiatury na rynek PL • System operacyjny 

Windows 10 Pro, 64bit PL • Gniazda HDMI, min. 

4 x USB w tym 2  x USB  3.0, RJ-45 (możliwość 

adapteru USB RJ-45), COMBO audio jack, 

wbudowany czytnik kart, • mysz przewodowa • 

słuchawki z mikrofonem kompatybilne z 

dostarczanym sprzętem • zainstalowany, 

skonfigurowany  pakiet Office wersja bezpłatna 

dla szkół • gwarancja min. 2 lata. 

50 szt 

  

 

 

 

  Wójt Gminy Wągrowiec  
/-/ Przemysław Majchrzak  
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