
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2/2019/OW/R z dnia 05.02.2019 r 

 

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na dostawę 
fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej 
www.owes.com.pl a także w siedzibie Zamawiającego. 
 
1. ZAMAWIAJĄCY:  
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza 21/23 
pok. 305 
 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 
2) Szczegółowy zakres usługi:  

 
Lp. Nazwa Ilość Wymagania techniczne nie niższe niż: 
Cześć 1 Laptop ASUS 

 
7 a) Procesor: Intel Core i5-8250U (4 rdzenie, od 1.6 GHz do 3.4 GHz, 6MB cache); 

b) 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz); 
c) Dysk: 1000 GB SATA 5400 obr.; 
d) Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD) 
e) Grafika: NVIDIA GeForce MX130 + Intel UHD Graphics 620 
f) Wielkość pamięci karty graficznej: 2048 MB GDDR5 (pamięć własna) 
g) Rodzaje wejść/wyjść: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt., USB Typu-C - 1 szt., HDMI - 1 

szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., USB 2.0 – 2 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście 
mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.; 

h) Przekątna/Typ ekranu: 15,6", Matowy, LED 
i) Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa); 
j) Waga(z baterią): nie więcej niż 1,70 kg; 
k) Kolor pokrywy: szary, srebrny 
l) Zasilacz; 
m) Torba/plecak; 
n) Mysz optyczna bezprzewodowa; 
o) Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta). 

Cześć 2 Laptop ASUS 
 

2 a) Procesor: Intel Core i5-8250U (4 rdzenie, od 1.6 GHz do 3.4 GHz, 6MB cache); 
b) Pamięć: 8 GB (SO-DIMM DDR3, 2133 MHz) 
c) Dysk: 256 GB SSD M.2 
d) Grafika: Intel UHD Graphics 620 
e) Przekątna/typ ekranu: do 13,3", Matowy, LED, IPS ; 
f) Rodzaje wejść/wyjść: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt., USB Typu-C - 1 szt., HDMI - 1 

szt., Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt., USB 2.0 - 1 szt., Wyjście 
słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

g) Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa); 
h) Waga(z baterią): nie więcej niż 1,50 kg; 
i) Kolor pokrywy: szary, srebrny, złoty 
j) Zasilacz; 
k) Torba/plecak; 
l) Mysz optyczna bezprzewodowa; 
m) Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta). 

 
3. DODATKOWE WYMOGI ZAWARTE W CENIE: 

1) zainstalowane pełne oprogramowanie wraz z pro bnym uruchomieniem w miejscu dostawy; 
2) pełna dokumentacja sprzętu, 
3) przedmiot zamo wienia musi byc  dostarczony w formie skompletowanej i skonfigurowanej; ; 
4) dostarczony sprzęt ma byc  fabrycznie nowy i nie uz ywany w jakikolwiek sposo b, 
5) dostawa sprzętu będącego przedmiotem oferty do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy – dostawa jednorazowa. 

 
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

1) Zamo wienie musi zostac  zrealizowane w terminie do 10 dni od wyboru oferty, po wczes niejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, gdyz  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu dostawy.  

2) Miejsce dostawy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, Olsztyn ul.  
A. Mickiewicza pok.21/23 pok. 305 

http://www.owes.com.pl/


 

 
5. ZAMAWIAJĄCY NIE MOŻE UDZIELAĆ ZAMÓWIENIA PODMIOTOM POWIĄZANYM Z NIM OSOBOWO LUB KAPITAŁOWO.  

1) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 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 lub kurateli.  
2) W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. 

 
6. INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA  
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  
Dariusz Węgierski tel.: 89 526 43 66, e-mail: wamacoop@wamacoop.pl 
 
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1) Wymagania podstawowe: 
a) Każdy Oferent może złożyć tylko jedna ofertę. 
b) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na część 1 lub na część 2).  .  
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 
d) Oferta oraz wszelkie załączniki musza być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  

2) Elementy oferty: 
Kompletna oferta powinna zawierać: 
a) Wypełniony Formularz Oferty zgodnie z poniższym wzorem: 

 
Lp. Producent Nazwa 

produktu 
Parametry 
techniczne 
produktu 

Ilość Cena 
jednostkowa 

netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 5x6 5x7 
Cześć 1    7     
Cześć 2    2     

 
b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych bądź osobowych z Zamawiającym. 

 
8. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1) Ofertę należy złożyć do dnia14 lutego 2019 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: „Oferta – sprzęt komputerowy”. 
2) Oferty można składać:  

a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-
COOP, ul. A. Mickiewicza pok.21/23 pok. 305; 

b) przesłać listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego)  
c) przesłać w formie elektronicznej na adres wamacoop@wamacoop.pl 

 
9. KRYTERIA OCENY OFERT  
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert 

1) Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 
W przypadku tego kryterium, oferta najtańsza otrzyma 100 punktów, oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów 
(według wzoru: 100 punktów x najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych/cena brutto badanej oferty). 

 
10. TRYB OCENY OFERT I OGŁOSZENIA WYNIKÓW  

1) Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.  
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności)  
i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów  
rachunkowych.  

2) Sprawdzanie wiarygodności ofert.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców 
dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  

3) Ogłoszenie wyników postępowania.  
Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany 
w ofercie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert. Informacja o wynikach postępowania 
zostanie opublikowana na stronie internetowej www.owes.com.pl 

 
11. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub 
poprzez e-mail. 

mailto:wamacoop@wamacoop.pl
http://www.owes.com.pl/


 

 
12. ODRZUCENIE OFERTY WYKONAWCY  
Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z niniejszego postępowania:  

1) w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu,  
2) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,  
3) w przypadku braku kompletu dokumentów umożliwiających poprawną ocenę przedstawionej oferty w zakresie kryterium 

"Doświadczenie”, 
4) w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych,  
5) w przypadku rażącej różnicy kosztów oferowanych a średnią rynkową, 
6) w przypadku powiązania Wykonawcy z Zamawiającym podmiotowo lub osobowo. 

 
13. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  
 
14. FINANSOWANIE 
Opłata za dostarczony sprzęt dokonana zostanie na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze przedstawionej Zamawiającemu 
w terminie 5 dni roboczych lub innym ustalonym z Wykonawcą. Po wcześniejszym uzgodnieniu warunków istnieje możliwość przedpłaty. 
 
15. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1) Zgodnie z rozporządzeniem 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), zwanym dalej RODO, 
Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie 
zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w odniesieniu do zbioru pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: Instytucja Zarządzająca) Oraz Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP z siedzibą w Olsztynie, ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 
Olsztyn,  NIP: 739-302-97-18, tel./fax. 89 526 43 66 www.wamacoop.pl, email: wamacoop@wamacoop.pl (dalej: beneficjent 
realizujący projekt); 

2) Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Danych, z którymi kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl. 
3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art.9 ust. 2 lit. g 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). Oznacza to, że dane osobowe są niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą obowiązków prawnych 
ciążących na niej w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020). Wspomniane obowiązki prawne ciążące na Instytucji Zarządzającej w związku  
z realizacją RPO WiM 2014- 2020 określone zostały przepisami m. in. niżej wymienionych aktach prawnych:  
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  
i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146); 

d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

e)  Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020, 

f) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy 
wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami 
a instytucjami  zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.  

4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu 
o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także uprawnione podmioty i instytucje, w tym Minister właściwy 
do spraw rozwoju regionalnego, instytucje kontrolujące np. Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Administracja Skarbowa. 

5) Dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym podmiotom realizującym badanie ewaluacyjne, 
kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020, w szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WiM lub Beneficjenta. 

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie  
z zasadą konkurencyjności. 

http://www.wamacoop.pl/
mailto:wamacoop@wamacoop.pl
mailto:iod@warmia.mazury.pl


 

7) Obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności.. Niepodanie przez wykonawcę danych osobowych uniemożliwi 
zamawiającemu wykonanie czynności związanych z badaniem i oceną oferty oraz ewentualne zawarcie umowy. 

8) Każdy wykonawca udostępniający dane osobowe posiada prawo: 
a) dostępu do swoich danych osobowych, 
b) do sprostowania swoich danych osobowych, 
c) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO. 

 
16. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  
Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 
 
 
 ZATWIERDZAM: 
  



 

Załącznik nr 1 
 

OFERTA 

ZŁOŻONA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE 

nr 1/2/2019/OW/R z dnia 05.02.2019 r. 

 
1. ZAMAWIAJĄCY:  
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza 21/23 
pok. 305 
 
2. WYKONAWCA:  
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  
 

Nazwa Osoby/Firmy:   
 
 
 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:   
 

Adres:  
 

Nr telefonu:   
 

Adres e-mail:   
 

 
2. OFERTA CENOWA:  
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1 2 3 4 5 6 7 5x6 5x7 
Cześć 1    7 szt.     
Cześć 2    2 szt.      

 
Cena jednostkowa brutto i netto zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.  
 

1) Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:  
a) Zapoznałem/am się z treścią Zapytania Ofertowego nr 1/2/2019/OW/R;  
b) Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego. Nieznajomość powyższego 

stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych; 
c) Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia; 
d) Zamówienie zrealizuję w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
e) Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik do Zapytania Ofertowego; 

 
2) Ja niżej podpisany/a oświadczam, że na dzień złożenia oferty dotyczącej Zapytania Ofertowego nr 1/2/2019/OW/R, nie 

jestem powiązany/na osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub 
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony 

przez IZ PO; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 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 lub kurateli. 
 



 

3)  Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z Rozdziałem 15. Zapytania ofertowego, i akceptuję informacje 
dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

 
 

…………..…………………., dnia……………………..        …………………………….… 
(czytelny podpis) 


