
 

Łoniów 25.07.2022 r.  

 

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby 
realizacji Projektu pn. „Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu 
Sandomierskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej   w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

1. Zamawiający: 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie 

Łoniów 56, 27 – 670 Łoniów 

 

2. Przedmiot zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 komputerów wraz z  monitorami, 

oprogramowaniem systemowym oraz listwami zasilającymi. 
 

Wymagania zostały określone w załączniku do zaproszenia ofertowego. 
 

3. Termin realizacji 

 

Sierpień  2022 

 

4. Gwarancja i serwis 

 

1) Dostawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji lub rękojmi na sprzęt, w tym 
wszystkie jego podzespoły na okres min. 24 miesiące od daty zakupu. 

2) Naprawa sprzętu będzie się odbywała w siedzibie Zamawiającego przez Producenta 
sprzętu lub Dostawcę, chyba że usunięcie wad w ten sposób nie będzie możliwe. 

3) Jeśli naprawa w siedzibie Zamawiającego nie będzie możliwa, Dostawca odbierze 
sprzęt i dostarczy go do miejsca naprawy, koszty transportu pokrywa Dostawca lub 
Producent sprzętu. 

4) Termin wykonania naprawy – następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia. 
 

 

5. Miejsce dostawy 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie 

 Łoniów 120, 27 – 670 Łoniów 

 

6. Kryterium wyboru oferty 

 

 Cena - Zamawiający wybierze ofertę z najniższą oferowaną ceną brutto. 

 

 

 



 

 

7. Miejsce i termin składania ofert 

 

Oferty należy składać do dnia 02.08.2022 r. do godz. 10.00, w wybranej przez siebie 

formie za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres ops@loniow.pl lub przesłana 
pocztą/kurierem lub dostarczona osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Łoniów 56, 27-670 Łoniów. W temacie e-mail lub na kopercie Wykonawca 

zobowiązany jest do zamieszczenia oznakowania o następującej treści: „Oferta cenowa 
–  sprzęt komputerowy”.                                                             

 

 

8. Dodatkowe informacje 

 

1) Zamawiający informuje, że zgodnie  z zawarta umową o dofinansowanie                      
w pierwszej kolejności zamówienie będzie udzielane Podmiotowi Ekonomii 

Społecznej (PES). W  przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację  
zamówienia przez PES lub niezłożenia ofert  przez PES będą rozpatrywane   oferty 
innych podmiotów. 

2) Dostawca dostarczy sprzęt fabrycznie nowy. 
3)  Dostawca musi: 

 posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

 znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
niniejszego zamówienia. 

 

9. Osoba uprawniona do kontaktu 

 

 Natalia Nieradka, tel. 15 866 91 25 

 

 

 

 
 

mailto:ops@loniow.pl


 

 

 

Załącznik 1 do zapytania ofertowego 

 

ZESTAW X 2 - KOMPUTER z MONITOREM, SYSTEMEM OPERACYJNYM, LISTWĄ ZASILAJACĄ   

Minimalne parametry 

Procesor - Procesor klasy i5, i7 (11 gen. lub wyżej) lub AMD Ryzen 5,7 (4 generacja lub wyżej) ze zintegrowaną grafiką. 

Pamięć RAM - Min. 16 GB  

Dysk twardy - Dysk półprzewodnikowy SSD NVMe,  pojemność: min. 250 GB; 

Monitor Przekątna ekranu: min. 24 cali; 

Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 

Jasność: min. 250 nitów 
Typ matrycy: IPS lub VA 

Powłoka ekranu: matowa  
Wejścia wideo min. 1x HDMI 

Warunki gwarancji Min. 3-letnia gwarancja producenta,  



 

Wymagania dodatkowe Wbudowane porty:  

- min. 1 x HDMI; 
- min. 2 porty USB 3.0 lub lepsze na obudowie z przodu 

Porty audio: 

-  Port słuchawek i mikrofonu lub uniwersalne łącze audio typu combo;  
Komunikacja i multimedia: 

- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, (zintegrowana z płytą główną);  
- Obsługa sieci bezprzewodowej: 2,4 oraz 5GHz 

- Bluetooth (zintegrowany z płytą główną); 
- Wbudowana kamera internetowa; 

- Czytnik kart pamięci (microSD lub SD ) 

- Wbudowane w odbudowę komputera głośniki  
- Klawiatura QWERTY; wydzielona klawiatura numeryczna 

- Wielodotykowy touchpad  
- Optyczna mysz przewodowa lub bezprzewodowa z bateriami 

System operacyjny System operacyjny Windows 10 Professional 64bit lub Windows 11 Professional 64bit  .  

Komputery dostarczone z systemami preinstalowanymi powinni się okazać przynajmniej 2 z 3 atrybutów legalności do 

których należą:   
1. informacja w systemie o aktywacji (klucz może być zaszyty w Biosie na płycie głównej)   
2. partycja odzyskiwania umieszczona na komputerze lub płyta z oryginalnymi plikami instalacyjnymi od producenta 

sprzętu.   
3. faktura z wyszczególnieniem systemu na danym modelu komputera. 

Zamawiający wymaga oprogramowania fabrycznie nowego, nieużywanego, nieaktywowanego na innym urządzeniu oraz 

wolnego od obciążeń osób trzecich, wolnych od wad fizycznych i prawnych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania 

jeżeli uzna to za konieczne. W przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności dostarczonego oprogramowania zostaną 

wdrożone wszelkie procedury wynikające z KC i KK. 



 

Listwa zasilająca Zabezpieczenie antyprzepięciowe, min. 4 gniazda typu z bolcem uziemiającym, bezpiecznik automatyczny. 

 

 


