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FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAI{CY: Gmina Magnuszew ul. Saper6w 24 26-910 Magnuszew
orzeta rg i @ mag n uszew. pl

Przedmiot zam6wienia
Zakup 19 komputer6w przeno6nych (laptop6w) wraz z oprogramowaniem umozliwiajqcych
naukq zdalnq na potrzeby realizacji projektu grantowego ,,Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2074-2020 Osi Priorytetowej V Rozw6j cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej
odporno6ci na zagrozenia REACT-EU dzialania 5.1 Rozw6j cyfrowy JST oraz wzmocnienie
cyfrowej odporno6ci na zagro2enia.
1) oferowany sprzqt musi byi fabrycznie nowy, nieuzywany, nieregenerowany,

nieobciqzony prawami os6b lub podmiot6w trzecich, posiada6 stosowne certyfikaty i

aprobaty dopuszczajqce sprzqt do sprzedazy i uzytkowania na terenie RP (Wykonawca
zobowiqzany jest do dostarczenia wskazanych dokument6w na wezwanie
Zamawiajqcego),

2) wszystkie sztuki komputer6w przeno6nych muszq pochodzid od jednego producenta,
3) Wykonawca zobowiqzany jest dostarczy6 przedmioty w oryginalnych opakowaniach

producenta,
4) w ofercie nalezy poda6 nazwQ producenta, typ, model oraz numer katalogowy (numer

konfiguracji lub part numer) oferowanego sprzqtu umozliwiajqcy jednoznacznq
identyfikacjq oferowanej konfiguracji. Je6li na stronie internetowej producenta nie jest
dostqpna pelna oferta modeli sprzqtu wtazzjego konfiguracjqdo oferty nalezy dolqczyc
katalog producenta zaoferowanego produktu umozliwiajqcy weryfikacjq oferty pod
kqtem zgodno6ci z wymaganiami Zamawiajqcego.

Termin realizacji zam6wienia: do 2O grudnia 2O22r.
Kryterium oceny ofert: cena looo/o .

Punkty zostanq przyznane zgodnie ze wzorem: cena brutto najnizsza z badanych ofert / cena
brutto oferty badanej x 100 pkt x 100o/o.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punkt6w przez wiqcej niz jednego oferenta
Zamawiajqcy bqdzie bral pod uwagQ okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcq,
Zam6wienie nie jest podzielone na czq6ci. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do:
- uniewaznienia calo6ci postqpowania o zam6wienie, jezeli nie wplynqla 2adna oferta lub
wplynqly oferty podlegajqce odrzuceniu albo nie ma mozliwo:lci finansowania zam6wienia
w szczeg6lno5ci, gdy najkorzystniejsza oferta przewylsza kwotq pzeznaczonE na realizacjq
zadania i nie przeznaczono dodatkowych 5rodk6w finansowych,
- zamkniqcia postqpowania bez dokonania wyboru kt6rejkolwiek ze zlozonych ofert z tytulu
czego Wykonawcy nie przysluguje zadne roszczenie wobec Zamawiajqcego.
Zamawiajqcy zawrze z wybranym WykonawcE umowQ w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajqcego, na co Wykonawca wyra2a zgodq. Wykonawca akceptuje projekt umowy
stanowiqcy zalqcznik nr 2 do zapytania ofertowego,
Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo56 wezwania oferent6w, kt6rzy zlo2yli oferty
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niepodlegajqce odrzuceniu w niniejszym postqpowaniu do prezentacji zaoferowanego
sprzqtu i oprogramowania w celu sprawdzenia zgodno6ci z wymaganiami okre6lonymi przez
Zamawiajqcego w opisie przedmiotu zam6wienia. ZamawiajEcy poinformuje o terminie
przeprowadzenia prezentacji z trzydniowym wyprzedzeniem (dni kalendarzowe).
Niestawienie siq oferenta w wyznaczonym czasie i miejscu na prezentacji sprzqt lub/i
oprogramowania uznane bqdzie jako jej negatywny wynik tj. niepotwierdzenie przez
oferenta wymagari okre6lonych przez Zamawiajqcego, co bqdzie skutkowato odrzuceniem
oferty na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
Do kontakt5w z Wykonawcami upowaznieni sq:
Pani Marzena Kowalska i Pani Elzbieta Sieradzan.
Zamawiajqcy nie precyzuje warunk6w udzialu w postqpowaniu.
Miejsce i termin skladania ofert:
ofertq naleZy zloLyi w terminie do dnia 05 grudnia 2O22r. do godz.10:0O

za po5rednictwem poczty/ kuriera/ osobi6cie na adres: Urzqdu Gminy w Magnuszewie
w sekretariacie (pok. nr B), opisujqc kopertq: pieczqi Wykonawcyt nazwa zadania itermin
skladania ofert oraz adres Zamawiajqcego (w przypadku skladania ofert przez firmq
kurierskq bqd2 pocztowa liczy, siq data wplywu do Zamawiajqcego);
lub
przeslad pocztq elektronicznq (podpisanq przez osobq upowa2niona do reprezentowania
Wykonawcy) ofertq na adres e-mail: przetargi@magnuszew.pl wpisujqc w tytule: OFERTA
2P.2o.27t.57.2022.

SZCZEG6TOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA

rx.
x.

xr.
Nazwa Wymagane minimalne parametry

1. Komputer
przenoSny

Komputer bqdzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
dostqpu do Internetu otaz poczty elektronicznej, jako lokalna baza
danych, stacja proqramistyczna, do nauki zdalnej.

2. Ekran 15.6" FullHD
pod5wietleniem
stopn i

rozdzielczoii 1920x1080,
LED IPS, jasno6i: 200 nits,

typ matryca matowa z
kqt otwarcia matrycy 130

3, Obudowa Material obudowy tworzywo sztuczne,

4. Procesor Procesor klasy xB6 wielordzeniowy (min. 4 rdzenie) i wielowqtkowy
(min. B wEtk6w) zaprojektowany do pracy w komputerach przeno5nych
osiqgajqcy w te6cie PassMark CPU Mark wynik co najmniej 9600 pkt w
te6cie, wedlug wynik6w opublikowanych na stronie
http : //www. cpu benchma rk. net I u b http : //www. passma rk.com

5. Pamiqi
operacyina RAM

B GB z mo2liwo6ciq rozszerzenia

6. Parametry
pamieci masowei

512 GB SSD z mozliwo6ciE montazu dodatkowego dysku HDD lub SSD
2.5" SATA III

7. Grafika graficzna wykorzystujqca pamiq6 RAM systemu.
https://www.videocardbenchmark.net/ wynik co

Zintegrowana karta
Osiqgajqca w te5cie
naimniei 1 500 pkt

B. Zlrqcza HDMI- min.1, USB min. 3.0 - min. 2,
wej6cie/wyj6cie audio-min, 1, czytnik kart pamiqci-min. 1, ZamawiajAcy
nie dopuszcza osiqgniqcia wymaganych port6w za pomocE adapter6w,
przej 5ci6w ek, u rzqdzefi peryfe ryj nych I u b poprzez j a kqko lw i ek i n g erencjq
w przedmiot zam6wienia.

9. WiFi Wbudowana karta sieciowa pracujqca minimum w standardzie ac
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10. Bluetooth Wbudowany modul Bluetooth 4.2

11. Bateria Minimum 2 komorowa, pojemno66 min. 36 Wh,

12. Waga Maksymalnie 2 kg

13. Klawiatura Wyspowa z wydzielonym blokiem numerycznym

14. Urzqdzenia
wielowskazuiace

Touchpad wielodotykowy ze zintegrowanymi lub wydzielonymi dwoma
przyciskami.

15. Wymagania
dodatkowe

wbudowana kamera, wbudowany mikrofon, wbudowane gloSniki,
sterowan ie glo6no6ciq glo6nik6w za po6red nictwem klawiszy fu nkcyjnych
na klawiaturze, przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania
glo6nik6w, oferowany model komputera musi poprawnie wsp6lpracowai
z zamawianym systemem operacyinym.

16. Akcesoria
dodatkowe

Oryginalny zasilacz producenta laptopa dedykowany dla zaoferowanego
urzqdzenia, instrukcia w iezyku polskim

L7, Gwarancja min. 24 m-ce

18. System
operacyjny

Zainstalowany system operacyjny w wersji polskiej, niewymagajqcy
aktywacji za pomocE telefonu lub Internetu spelniajqcy wymagania
okre6lone ponizej nie starszy ni2 Windows 11 Home lub r6wnowa2ny.
Z pelnym wsparciem producenta. System dostarczony rczem z
certyfikatem licencyjnym (certyfikat obejmujEcy wersjq 64 bit).

Opis r5wnowazno6ci:
System operacyjny klasy PC musi spelniai nastqpujqce wymagania
poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:
1. Dostqpne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:
a, Klasyczny, umozliwiajqcy obslugq przy pomocy klawiatury i myszy,
b, Dotykowy umozliwiajqcy sterowanie dotykiem na urzqdzeniach typu
tablet lub monitorach dotykowych
2. Funkcje zwiqzane z obslugq komputer6w typu tablet, z wbudowanym

modulem ,,uczenia siq" pisma uzytkownika - obsluga jqzyka polskiego
3. Interfejs uzytkownika dostqpny w wielu jqzykach do wyboru -
w tym polskim i angielskim
4. Mozliwo56 tworzenia pulpit5w wirtualnych, przenoszenia aplikacji
pomiqdzy pulpitami i przelqezanie siq pomiqdzy pulpitami za pomoeq
skr6t6w klawiaturowych lub GUI.
5, Zintegrowany z systemem modul wyszukiwania informacji (plik6w
r6znego typu, tekst6w, metadanych) dostqpny z kilku poziom6w: poziom
menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym pftez uzytkownika module
indeksacji zasob6w lokalnych,
6. Zlokalizowane w jqzyku polskim, co najmniej nastqpujqce elementy:
menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedzer plik6w.
7. Graficzne Srodowisko instalacji i konfiguracji dostqpne w jqzyku polskim
B. Wbudowany system pomocy w jqzyku polskim.
9. Mozliwo66 sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu
operacyjnego, mo2liwo56 centralnego op62niania dostarczania nowej
wersji o minimum 4 miesiqce.
10. Mozliwo66 przystosowania stanowiska dla os6b niepetnosprawnych
(np. stabo widzqcych).
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Dodatkowe informacie:
Zamawiajqcy dopuszcza oferowanie material6w lub rozwiqzafl r6wnowaznych, pod warunkiem, ze
zagwarantujq one wykonanie zam6wienia w zgodzie z tre5ciq zapytania ofertowego oraz zapewniq
uzyskanie parametr5w technicznych i uzytkowych nie gorszych od zalozonych w wyzej
wymienionych dokumentach. Wykonawca, kt6ry powotuje siQ na rozwiqzania r6wnowazne
opisywane przez Zamawiajqcego, jest obowiqzany wykaza6, ze oferowane przez niego dostawy
spelniajq wymagania okre6lone przez Zamawiajqcego. W takiej sytuacji, na Wykonawcy ciq2y
obowiqzek kazdorazowego przedlo2enia Zamawiajqcemu stosownych dokument6w,
stwierdzajqcych, 2e proponowane materialy, dostawy i technologia zamienne spelniajq (nie sq
gorsze) warunki/parametry techniczne i uzytkowe zawarte w dokumentacji postqpowania.
Obowiqzek udowodnienia r6wnowazno6ci powiqzafi technicznych i uzytkowych le2y wylqcznie po
stronie Wykonawcy. We wszystkich przypadkach wymagania techniczne majq pierwszef stwo przed
standardami producenta.

GMINA MAGNUSZEW
ul. Saperdw 24,'16-919 Magusaew

NrP 812-19-14-938
REGON 670223830
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