
ZO/2021/05/24/01  Warszawa, dnia 24 maja 2021r.  

Zapytanie ofertowe  

Instytut  Europejskiej  Sieci  Pamięć  i  Solidarność,  ul.  Zielna  37,  00-108 

 Warszawa, tel. (+48) 22 39 57 600, fax. (+48) 22 39 57 601, NIP 701 045 62 60, REGON 360483100 

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:  

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest: 

Zakup, dostawa i konfiguracja u klienta laptopów:  

ILOŚĆ: 3 SZTUKI  

Preferowany model:  Dell Vostro 5301  Parametry/kryteria 

równoważności:   

Procesor: Intel® Core™ i5-1135G7   

Liczba rdzeni procesora: 4   

Ekran: 13,3", minimum 1920 x 1080 pikseli,   

RAM: 8GB   

Dysk twardy: 512 GB SSD   

Karta graficzna: o parametrach nie gorszych niż model  Intel HD Graphics 

Karta sieci bezprzewodowej   

System operacyjny: Win 10 Professional 64-bit, wielojęzyczny, wersja min. polska, angielska  

Zasilacz + przewód   

Gwarancja: minimum 36 miesięcy  

Stacja dokująca – kompatybilna z oferowanym laptopem; sugerowany model Dell Thunderbolt 

Dock WD19TB 180W 3YCAR  

1.2 Kod i nazwa zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 30213100-6 

– komputery przenośne  

2. Oferta. 

2.1 Wykonawca  może złożyć jedną ofertę. 

4.2. Ofertę  należy  złożyć  na  formularzu  ofertowym  stanowiącym  załącznik nr 

 1  do  zapytania  ofertowego  w  terminie  do  dnia 

 01.06.2021r. do godziny 10:00.  

4.3. Oferty w języku polskim należy składać drogą mailową, w formie wypełnionego formularza 

ofertowego na adres: wojciech.pazik@enrs.eu   

4.4. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.  

4.5. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

skontaktowania się z Wykonawcami w celu doprecyzowania ofert (doprecyzowanie nie może 

prowadzić do zmiany treści oferty).   

4.6. Oferta Wykonawcy powinna zawierać: cenę oferty brutto za wykonanie całej dostawy, ceny 

jednostkowe oraz termin dostawy (zgodnie ze wzorem formularza ofertowego). Oferta zgodna z 

opisem zamówienia musi również zawierać następujące dane: identyfikację podmiotu 

składającego ofertę, dane kontaktowe do osoby reprezentującej podmiot składający ofertę, 

nazwę i zakres zamówienia, datę wystawienia oferty. 4.7. Cena musi być wyrażona w zł z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  



str. 1  

4.8. Wykonawca  musi  uwzględnić  w  cenie  oferty  wszelkie  koszty 

 niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i 

podatki wynikające z obowiązujących przepisów.  

4.9. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.  

3. Kryteria oceny ofert. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące 

kryteria: cena – 100%  

Zamawiający zastrzega sobie ewentualne prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu 

doprecyzowania ofert w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert.  

4. Termin ważności oferty: 30 dni. 

5. Sposób i miejsce zamówienia. 

Dostawa do siedziby Zamawiającego: ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa  

6. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z formularzem ofertowym.  

7. Warunki płatności i odbioru. 

Płatność na podstawie protokołu odbioru i prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego 

faktury VAT.  

8. Wyniki postępowania. 

Informacja  o  wyniku  postępowania  lub  jego  unieważnieniu  zostanie 

 przesłana do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.  

9. Pozostałe informacje. 

12.1. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z 

przygotowaniem i złożeniem oferty.  

12.2. Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do podpisania umowy.   

12.3. Zamawiający zastrzega, że dane dotyczące zamówienia są jawne oraz stanowią 

informację publiczną i mogą zostać udostępnione na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1764).  

12.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo (bez konieczności podania przyczyny) do: 

12.4.1. niedokonania wyboru żadnej z nadesłanych ofert; 12.4.2. zmiany terminu 

realizacji zamówienia.  

10. Pracownik upoważniony do kontaktów z wykonawcą: 

Wojciech Pazik, tel. 724 718 252, e-mail wojciech.pazik@enrs.eu  

Załączniki:  

 1. Wzór formularza ofertowego 
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