
Fundusze
Europejskie
Pohk* Cyfrowa

W Ó J T  G M I N Y
16-404 JELEN IEW O  

pow. suwalski, woj. podlaskie 
tel./fax (0-87) 568-30-22

Rzeczpospolita
Polska

cmmuM
POISKAomowa

Unia Europejska
Europejski fun&tu

ftotwc*ju togkmatMfo

Jeleniewo, dnia 29 kwietnia 2020 r.

SK.271.2.1.2020

Zapytanie ofertowe
Gmina Jeleniewo na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm..) zaprasza do złożenia oferty 
na wykonanie zadania pn. „Zdalna Szkoła -  wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w 
systemie kształcenia zdalnego” o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 euro.
1. Zamawiający:

Gmina Jeleniewo 
ul. Słoneczna 3,

16-404 Jeleniewo, 
pow. suwalski, woj. podlaskie,

REGON: 790 670 898 
NIP: 844 214 46 74

Numer telefonu: 87 568 30 22
Numer faksu: 87 517 39 34
Strona internetowa: http://bip.jeleniewo.i-gmina.pl/
e-mail: ugJeleniewo@pro.onet.pl

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu "działania 
1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. 
zdalna Szkoła -  wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego.

2. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa co najmniej 12 laptopów wraz z oprogramowaniem 
(dodatkowo do każdego laptopa licencja MS Office 2019 MOLP oraz licencja antywirusa, mysz 
optyczna bezprzewodowa) oraz dostawa minimum 4 toreb na laptopa. Zamawiający zastrzega 
możliwość zwiększenia zamówienia o kolejne sztuki w przypadku uzyskania korzystnych 
warunków zakupu. Zamówienie realizowane będzie do kwoty posiadanych przez 
Zamawiającego środków przeznaczonych na ten cel.
2. Sprzęt musi spełniać wymagania stawiane w załączonej do zapytania specyfikacji.
3. Zamawiający dopuszcza, w liczbie określonej w pkt. 1., dostawę różnych modeli, różnych 
producentów pod warunkiem spełniania warunków technicznych opisanych przez 
Zamawiającego.

Wymagane cechy sprzętu:
1) komputery i pozostałe urządzenia muszą być fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2019;
2) urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku 
polskim;
3) do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego 
użytkowania,

http://bip.jeleniewo.i-gmina.pl/
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4) Wykonawca sporządza i załącza do oferty specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, 
przy czym parametry techniczne i okresy gwarancji określone w opisie przedmiotu zamówienia 
stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferowany sprzęt. Wykonawca może 
zaoferować lepsze parametry sprzętu.
5) W przypadku, gdy parametry oferowanego sprzętu są tożsame z wymienionymi w opisie 
przedmiotu zamówienia wówczas Wykonawca może załączyć do oferty podpisaną specyfikację 
techniczną sprzętu załączoną do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy przesłać/złożyć na adres: Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 
16- 404 Jeleniewo (sekretariat) lub w postaci elektronicznej na adres: 
ugjeleniewo@pro.onet.pl bądź za pomocą platformy epuap do dnia 7 maja 2020 r. (do 
godziny 10:50).
Osoba upoważniona do kontaktu -  Maria Waszkiewicz Sekretarz Gminy Jeleniewo, 
tel. 875638553
4. Kryteria oceny ofert:
Cena brutto -  100 %
5. Warunki płatności:
Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury po realizacji zamówienia (po podpisaniu 
protokołu odbioru końcowego).
6. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia tj. dostarczenia sprzętu do dnia 18.05.2020 r. do 

Urzędu Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo :
do unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru żadnej z ofert, bez podania przyczyny 
na każdym etapie prowadzonego postępowania. Z tytułu unieważnienia postępowania, 
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

9. Załączniki:
a. Załącznik nr 1 -  Specyfikacja techniczna sprzętu
b. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
c. Załącznik nr 3 -  Oświadczenie o braku podstaw do wy
d. Załącznik nr 4 -  klauzula RODO

Zatwierdzam

O K  WH£xr
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Specyfikacja techniczna
Załącznik nr

Rekomendowane wymagania minimalne:

Parametr Wartość

Typ sprzętu Laptop

Procesor Minimum: Intel Celeron, Intel Core i3, AMD Ryzen 5

Pamięć RAM Minimum:
4GB pracująca z częstotliwością min. 2133MHz

Karta graficzna Wbudowana, np. Intel HD Graphics

Kamera, mikrofon 
Zintegrowane złącza 
wyjścia/wejścia, 
dodatkowe porty

HDMI, Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe lub 
jako dwa oddzielne wejścia, Głośniki, 3 x USB ( w tym 
min. 1 x USB 3.0), czytnik kart pamięci, kamera, mikrofon 
zintegrowany, głośniki

Dysk twardy Minimum: 240 GB preferowany SSD

Przekątna ekranu Minimum: 15,6"

Ekran dotykowy Nie

Klawiatura QWERTY

Łączność Port 1Gbit LAN,
wbudowane WiFi 802.11 a/b/g/n/ac

Gwarancja 24 miesiące

System operacyjny Windows 10 Home

Pakiet Office Microsoft Office 2019 MOLP

Pakiet Antywirusowy Np. Eset Endpoint Antywirus

Parametr Wartość

Typ sprzętu Mysz bezprzewodowa laserowa optyczna

Rodzaj Np. Logitech
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Załącznik nr 2

(Pieczęć. Wykonawcy) (miejscowość, data)
FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane Wykonawcy:
Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

Telefon:............................................F a x :........................................
N IP .................................................... R egon .................................................................
Internet:.............................................e -m ail...............................@ ..............................
Imiona, nazwiska osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

1. Nawiązując do zapytania ofertowego składam ofertę na wykonanie zadania pn. „Zdalna 
Szkoła -  wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 

Znak: SK.271.2.1.2020 Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania 
ofertowego:

za łączną cenę brutto (laptopy + pakiet Office + antywirus + myszki do laptopów + torby) 
........................................ zł
(słownie zło tych .......................................... i .................................................................................. )

w tym laptop (12 sztuk):
1) m ark i................................. m o d e l..................................... .........sz tu k ..................
za cenę jednostkową za sztukę ...........................  zł netto stawka podatku VAT 23 %

.................... zł brutto
2) m ark i................................. m o d e l..................................... .........sz tu k ..................
za cenę jednostkową za sztukę ..........................  zł netto stawka podatku VAT 23 %

......................zł brutto
3) m ark i................................. m o d e l..................................... .........sz tu k ..................
za cenę jednostkową za sztukę ...........................  zł netto stawka podatku VAT 23 %

.................. zł brutto
4) m ark i.................................. m o d e l..................................... .........sz tu k ..................
za cenę jednostkową za sztukę ...........................  zł netto stawka podatku VAT 23 %

zł brutto
5) pakiet MS Office 2019 MOLP (w liczbie odpowiadającej liczbie oferowanych
laptopów) sz tu k ................
za cenę jednostkową za sztukę ........................... zł netto stawka podatku VAT 23 %
........................ zł brutto
6) licencja antywirus (w liczbie odpowiadającej liczbie oferowanych laptopów)
........................................ (nazwa) sz tu k ..................
za cenę jednostkową za sztukę ........................... zł netto stawka podatku VAT 23 %
........................ zł brutto
7) bezprzewodowa, laserowa mysz optyczna (w liczbie odpowiadającej liczbie oferowanych
laptopów )..................................(marka, typ) sz tu k ..................
za cenę jednostkową za sztukę ........................... zł netto stawka podatku VAT 23 %
........................ zł brutto
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8) torba na laptop (min. 4 sztuki) sz tu k ................
za cenę jednostkową za sztukę ...........................  zł netto stawka podatku VAT 23 %
.......................zł brutto

2. Deklaruję ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w zapytaniu 
ofertowym.

3. Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego 
zapytania:

- cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,
- uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia 

niniejszej oferty.
Jednocześnie stwierdzam, iż świadomy jestem odpowiedzialności karnej związanej za składaniem 

fałszywych oświadczeń.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym wraz z 

załącznikami i przyjmuję je bez zastrzeżeń, jak również, że zapoznałem się z lokalnymi 
warunkami realizacji oraz uzyskałem/liśmy wszelkie informacje niezbędne do złożenia 
niniejszej oferty i wykonania zamówienia.

5. Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 
wykonanie zamówienia.

6. Integralną część oferty stanowią załączniki:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
• klauzula RODO

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*

Miejscowość i data:

(pieczęć i podpisy osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy)

1) rozporządzenie 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).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr 3

(Pieczęć Wykonawcy) (miejscowość, data)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

2. Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Jeleniewo zgodnie z zasadą 
konkurencyjności na wykonanie zadania: „Zdalna Szkoła -  wsparcie Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Znak: SK.271.2.1.2020. 

Oświadczam (y), iż jestem (śmy)/ nie jestem (śmy)!) powiązani osobowo ani kapitałowo z 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przeprowadzeniem procedury wyboru2).

(miejscowość), dnia r.

(podpis)

^Niepotrzebne skreślić
2) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru Wykonawcy a wykonawcą, 
polegające na:

a) Uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej
b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziału lub akcji spółki kapitałowej
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia opieki kurateli
e) Pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności tych osób.



a
 Fundusze 

Europejskie

Rolska Cyfrowa

Rzeczpospolita
Polska

CCMYWM
K tó w  

P O iSP C A  
■CYT IOWA

Unia Europejska
Europejski fttnte 

Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 4
Klauzula informacyjna -  ogólna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art 14 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) (zwanego dalej RODO), informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jeleniewo jest: Wójt Gminy 
Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo, tel. 87/568-30-22, adres e-mail: ug ieleniewo@pro.onet.pl zwany 
dalej Administratorem.

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także 
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych z panią: Iwona Malczyk kontakt: malczyk@togatus.pl;

3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadań 
realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi.

4) Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

5) Dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrana, a następnie, jeśli chodzi o 
materiały archiwalne przez czas wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach.

6) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie w 
jakim zgoda została udzielona, bez wpływu na przetwarzanie przed cofnięciem zgody.

7) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich 
profilowaniu. Dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach informatycznych.

8) W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie danych 
osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, w 
pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować ograniczeniem 
form komunikacji. O dobrowolności podania danych zostanie Pani/Pan poinformowana/y przez merytorycznego 
pracownika prowadzącego postępowanie.

9) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

mailto:ug_ieleniewo@pro.onet.pl
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