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Warszawa, dnia 7 października 2019 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zamawiający AMW REWITA Sp. z o.o., ul. św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa zaprasza do złożenia 

oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla oddziałów spółki 

AMW REWITA Sp. z o.o. 

 

I. Zamawiający: 

AMW REWITA Sp. z o.o. 

ul. św. J. Odrowąża 15 

03-310 Warszawa 

NIP: 701 030 24 56 

Regon: 142 990 254 

Osoba kontaktowa: Rafał Lenarczyk e-mail : r.lenarczyk@rewita.pl  

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym 

oprogramowaniem operacyjnym i biurowym, w tym: 

a. 10 szt. komputerów przenośnych Lenovo E490 i5 gen.10 8GB RAM wraz z torbą 

przenośną do laptopa, Microsoft Office Home&Bussines 2016 PL (licencja bezterminowa) 

oraz licencją na oprogramowaniem IT Manager (ITM Agent – wszystkie moduły). System 

operacyjny Windows 10 x64 

b. 10 szt. komputerów stacjonarnych typu Lenovo AIO V530-24 i5 8GB RAM wraz z 

oprogramowaniem , Microsoft Office Home&Bussines 2016 PL (licencja bezterminowa) 

oraz licencją na oprogramowaniem IT Manager (ITM Agent – wszystkie moduły). System 

operacyjny Windows 10 x64 

c. 10 szt. monitorów Lenovo ThinkVision T24i-10 wraz z kablami HDMI do podłączenia 

monitora do komputera stacjonarnego 

d. 4 szt. UPS Ever Powerline RT PLUS 3000VA/3000W/Czas podtrzymania z baterii 

wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax)  

 

Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego, tj. ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa. 

 

2. Dostarczany sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem muszą być nowe, nieużywane, 

nieuszkodzone, zapakowane w oryginalne zamknięte przez producenta opakowaniach.  
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3. Sprzęt komputerowy musi być dostarczany w oryginalnych opakowaniach oraz posiadać 

zabezpieczenia, które pozwalają na prawidłowe przechowywanie oraz bezpieczny transport. 

4. Materiały muszą posiadać atesty lub spełniać inne wymagania dopuszczające do obrotu, wymagane 

prawem polskim lub UE.  

5. Dostawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości dostarczonego towaru i jego zgodności z 

obowiązującymi normami technicznymi. 

6. Dostawca zobowiązany jest do udzielenia co najmniej 36-miesiecznej gwarancji na dostarczony 

sprzęt. W przypadku zasilaczy UPS minimalna 60 –miesięczna gwarancja producenta. W przypadku 

oprogramowania licencje nie mogą posiadać czasowi ważności (licencje bezterminowe). 

7. Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były wolne od wad technicznych, prawnych i 

formalnych (m.in. aby pochodziły z autoryzowanych kanałów sprzedaży oraz nie były wcześniej 

zarejestrowane na żadnego innego klienta w bazie klientów danego producenta) – wymagane 

dołączenie do oferty oświadczenie producenta oferowanych komputerów przenośnych, 

komputerów stacjonarnych oraz monitorów. 

8. Realizacja umowy obejmuje dostarczenie wraz z wniesieniem na miejsce wskazane przez 

upoważnionego do tego pracownika, zgodnego z warunkami Zamówienia, opakowanego w sposób 

trwały i zabezpieczony przez wpływem czynników atmosferycznych, przedmiotu umowy na adres 

Zamawiającego (ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa). Wykonawca zobowiązany jest do 

kontaktu z Zamawiającym z wyprzedzeniem minimum 24 godzin w celu poinformowania go o 

godzinie i dacie dostawy. Dostawa może nastąpić w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 

8:30 do 15:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

III. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi wykazać, że najpóźniej na dzień składania ofert 

spełnia niżej wymienione warunki:  

1) Posiada uprawnienia do wykonywanej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania.  

2) Posiada wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie niniejszego zamówienia, tj.: 

a) Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, 

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje główne dostawy w 

zakresie dostarczania sprzętu komputerowego i oprogramowania w tym co 

najmniej 2 (dwie) dostawy o wartości nie mniejszej niż  

50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda. Zamawiający 

nie dopuszcza sumowania wartości dostaw w celu potwierdzenia spełniania 

powyższego warunku. 

b) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
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Oferty bez załączonych dokumentów i oświadczeń będą automatycznie odrzucane. 
 

2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego w części II , Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1) Wykaz sprzętu komputerowego oraz oprogramowania zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 1 do formularza oferty w formie szczegółowej specyfikacji. 

 

IV. Kryterium wyboru oferty 
 

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który zaoferuje najkorzystniejszy bilans ceny za realizację 
zamówienia, terminu wykonania, z zastrzeżeniem, że kierował się będzie interesem Spółki celem 
uzyskania profesjonalnej usługi na korzystnych dla siebie warunkach. 
 

Kryteria Znaczenie 

Cena 60% 

Czas dostawy 40% 

Razem 100 % 

 
a) Cena za realizację zamówienia 
Zamawiający oceni łączną cenę ofertową netto za realizację zamówienia zaproponowaną przez 
Wykonawcę. Cena ofertowa netto musi zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia,  w 
szczególności koszty transportu, materiałów niezbędnego do zrealizowania zamówienia oraz inne 
koszty, które musi ponieść Wykonawca celem właściwego wywiązania się ze zobowiązania. 
Cena za realizację zamówienia stanowił będzie 50% kryterium oceny ofert. 
 

b) Czas dostawy 
Zamawiający przyzna 40 punktów wykonawcom, którzy zrealizują dostawę w terminie do 5 dni 
roboczych od podpisania umowy. Wykonawcy, którzy zadeklarują czas dostawy dłuższy, niż 5 dni 
roboczych otrzymają 0 punktów w kryterium czas dostawy. 

 
2. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych  

(e-mail/telefon) po otrzymaniu ofert. 
3. Zamawiający zastrzega możliwość doprecyzowania lub korekty przedmiotu zamówienia. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 
5. Oferta dla swojej ważności powinna zostać podpisana przez osobę właściwie umocowaną do 

reprezentacji Wykonawcy.  
 
 
V. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów 
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy mogą przekazywać:  

pisemnie/ drogą elektroniczną. 
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VI. Termin składania ofert 
Ofertę można złożyć do dnia 14 października 2019 r., drogą elektroniczną na adres: 
r.lenarczyk@rewita.pl 

 
 

VII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informujemy, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMW REWITA Sp. z o. o., 
ul. św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w AMW REWITA Sp.  z o. o. jest Pani Agnieszka Radtke, 
kontakt: adres e-mail iod@rewita.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotu umowy na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. b RODO na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących 
wraz z odbiorem zużytych pojemników po materiałach eksploatacyjnych dla Centrali AMW 
REWITA Sp. z o. o., prowadzonym zgodnie z Regulaminem zakupów w AMW Sp. z o.o.; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora 
w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 6 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
przenoszenia danych. 

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r.; 

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji 
przedmiotu umowy. 

 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy 
2. Oświadczenie 
 
 

O/Z 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

OFERTA 

złożona przez: 

___________________________________ 

ul. ____________________________ 

00-000 ________________________ 

 

W zapytaniu ofertowym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem operacyjnym oraz biurowym 
dla AMW REWITA Sp. z o.o. 

A. DANE WYKONAWCY: 
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..…………………….. 
Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….………… 
………………………………………………………………………………………………………..…….……… 
Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..
……..……..…...…….……………………………………………………………………………………………… 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..……………….. 
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:  
faks………………………………………………………………………………………………………………… 
e-mail……………………………………………………………………………………………………………… 
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): …………………………………………………………. 

B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: 
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ, która stanowi 
całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym. Na łączną cenę brutto składają się ceny jednostkowe 
zaoferowane przeze mnie w Formularzu ofertowo-cenowym. 

 

Nazwa asortymentu Oferowana cena netto Oferowana cena brutto 

   

 
 

  

 

C. OŚWIADCZAM, ŻE: 
1) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

2) zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym we wzorze umowy z uwzględnieniem szczegółowych 
warunków zamówienia. 

3) zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim 
zawarte; 



 

 

Strona 

 6 z 7 

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym 
dniem); 

5) akceptujemy warunki zapłaty wskazane we wzorze Umowy. 

 

D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 
1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 

......................................................................................................................................................................... 
e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: …………................................................. 

E. SPIS TREŚCI: 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

3) ......................................................................................................................................................... 

4) ......................................................................................................................................................... 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

………………………………………………… 

pieczęć Wykonawcy 

...................................................................................... 

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

Oświadczamy, że oferowane przez nas sprzęt komputerowy oraz 

oprogramowanie charakteryzują się n/w parametrami: 

 

Lp..  
Sprzęt 

Oprogramowanie 
 

Gwarancja  
Ilość Uwagi 

Producent Model 

1.        

2.        

3.        

4.        

 

 


