
                                                                                                                                                                                      
MGOPS.MGOPS.26.06.2019                         Lipsko, dn.12.11.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
1. Dane ogólne
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku zaprasza do złożenia oferty na zakup sprzętu 
komputerowego, drukarek i niszczarek w ramach projektu pn: DOSKONALE” realizowanego  w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
I. Zamawiający:
Miejsko – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lipsku
ul. 1 Maja 2 27-300 Lipsko

2. Przedmiot zaproszenia do złożenia oferty

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych 3 komputerów stacjonarnych, 1 
komputera przenośnego (laptop), 3 drukarek oraz 4 niszczarek do siedziby Zamawiającego, 
wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do umowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

3. Termin realizacji

Dostawa nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r.

4. Warunki realizacji

1. Zamówione komputery stacjonarne, komputer przenośny, drukarki oraz niszczarki winy 
być dostarczone do siedziby Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, 
winny posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność.
2. Termin dostaw do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

5. Cena oferty

1. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
2. Ceny zawarte w ofercie pozostają niezmienione na czas trwania umowy.
3. W cenę zamówienia należy wliczyć dowóz sprzętu do siedziby Zamawiającego.

6. Zasady i tryb wyboru ofert:
 Realizacja  zamówienia  zostanie  powierzona  Wykonawcy,  którego  oferta  będzie
najkorzystniejsza pod względem ceny.

7. Do niniejszego zaproszenia należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:
1. Formularz oferty – załącznik Nr 1



2 Podpisany załącznik nr 2  – „opis przedmiotu zamówienia”
3. Zaparafowany załącznik nr 3 - umowy
8. Publikacja ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia ofert oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną
zamieszczone na stronie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku.

1. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 
2. Barbara Rutkowska tel./fax. 48 3780 182
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy  Społecznej  w  Lipsku,  27-300  Lipsko  ul.  1  Maja  2,  pokój  nr  3  do  dnia
18.11.2019r.

Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty
2. Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 3 – umowa

Barbara Rutkowska
Dyrektor 

Miejsko- Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lipsku



                                                                                                                                                                
  Załącznik Nr 1- wzór formularza ofertyZałącznik Nr 1- wzór formularza oferty

ZAMAWIAJĄCY:ZAMAWIAJĄCY:

Miejsko – Gminny Ośrodek Miejsko – Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w LipskuPomocy Społecznej w Lipsku
ul. 1 Maja 2ul. 1 Maja 2
27-300 Lipsko27-300 Lipsko

....................................................................................................................................................................
(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Adres do korespondencji .....................................................................................Adres do korespondencji .....................................................................................
Telefon: ..................................................................................................................Telefon: ..................................................................................................................
Faks: ......................................................................................................................Faks: ......................................................................................................................
E-mail: ...................................................................................................................E-mail: ...................................................................................................................
Niniejszym, w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz Niniejszym, w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz 
Zamawiającego – Zamawiającego – Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku z siedzibą Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku z siedzibą 
przy ul. 1 Maja 2 – usługi związanej z:przy ul. 1 Maja 2 – usługi związanej z:

Zakupem 3 komputerów stacjonarnych, 1 komputera przenośnego ( laptop), 3 drukarekZakupem 3 komputerów stacjonarnych, 1 komputera przenośnego ( laptop), 3 drukarek
dwustronnych  i  4  niszczarek,  zadania  realizowanego  w  ramach  Programudwustronnych  i  4  niszczarek,  zadania  realizowanego  w  ramach  Programu
Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  współfinansowanego  z  ProgramuOperacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  współfinansowanego  z  Programu
Operacyjnego  Wiedza,  Edukacja  współfinansowanego  z  Europejskiego  FunduszuOperacyjnego  Wiedza,  Edukacja  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu
Społecznego w ramach Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pt. „DOSKONALE” Społecznego w ramach Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pt. „DOSKONALE” 

Za następującą cenę ofertową obliczoną zgodnie z wymogami otrzymanymi od 
Zamawiającego zaproszenia to jest:

Lp. Nazwa Ilość/ szt. Cena netto Cena
brutto

Okres gwarancji

1. Komputer
stacjonarny

3

2. komputerakomputera
przenośnegoprzenośnego

( laptop)( laptop)

1

3. Drukarka
dwustronna

3

4. Niszczarka 4

Razem: x



Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na zakup i dostawę komputerów stacjonarnych, 
przenośnego (laptop), drukarek i niszczarek dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku 
z siedzibą przy ul. 1 Maja 2.

OŚWIADCZAM, ŻE:
Oświadczam, że spełniam warunki określone w zapytaniu, a także posiadam niezbędną wiedzę i 
doświadczenie do wykonania zamówienia.
Oświadczam, że zawarte w zapytaniu dotyczącym zamówienia, o które się ubiegam warunki 
współpracy akceptuję. Zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na 
realizację przedmiotowego zamówienia.

..................................... , dnia ..............................
                                                                                                      .........................................................
                                                        



MGOPS.26.06.2019                                                                                                               Załącznik Nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.Lp. Element przedmiotu zamówieniaElement przedmiotu zamówienia j.m.j.m. IlośćIlość CenaCena
jednostkowajednostkowa
netto PLNnetto PLN

WartośćWartość
podatkupodatku

VATVAT

CenaCena
jednostkowajednostkowa

bruttobrutto

WartośćWartość
netto PLN netto PLN 

WartośćWartość
brutto PLNbrutto PLN

OpisOpis

1.1. 1. Typ komputera: Typ komputera: 
komputer stacjonarnykomputer stacjonarny

2. procesor: minimum 4 procesor: minimum 4 
rdzenie od 2.80 GHz do rdzenie od 2.80 GHz do 
4.00 GHz, 9 MB cache4.00 GHz, 9 MB cache

3. pamięć RAM: minimumpamięć RAM: minimum
8 GB, DIMM DDR4, 8 GB, DIMM DDR4, 
2666 MHz2666 MHz

4. dysk twardy: minimum dysk twardy: minimum 
256 GB SSD + 512 GB 256 GB SSD + 512 GB 
HDD 7200 RPMHDD 7200 RPM

5. karta graficzna: karta graficzna: 
minimum Intel UHD minimum Intel UHD 
Graphics 630 lub Graphics 630 lub 
odpowiednikodpowiednik

6. system operacyjny: system operacyjny: 
minimum Microsoft minimum Microsoft 
Windows 10 Windows 10 
Professional x64Professional x64

7. dołączone akcesoria: dołączone akcesoria: 
kabel zasilający, mysz kabel zasilający, mysz 
przewodowa, klawiaturaprzewodowa, klawiatura
przewodowaprzewodowa

8. gwarancja: minimum 24gwarancja: minimum 24
miesiącemiesiące

9. monitor: typ matrycy monitor: typ matrycy 
matowa, przekątna matowa, przekątna 
ekranu minimum 21’’,  ekranu minimum 21’’,  
rozdzielczość ekranu rozdzielczość ekranu 
minimum 1920x1080, minimum 1920x1080, 
format ekranu 16:9, format ekranu 16:9, 
wielkość plamki wielkość plamki 
0,248mm, jasność 250 0,248mm, jasność 250 
cd/m², kontrast cd/m², kontrast 
statyczny 1 000:1, statyczny 1 000:1, 
kontrast dynamiczny 8 kontrast dynamiczny 8 
000000 : 1, czas reakcji 000000 : 1, czas reakcji 
minimum 1 ms, liczba minimum 1 ms, liczba 

szt. 3



2.2.

wyświetlanych kolorów wyświetlanych kolorów 
minimum 16,7 mln,  minimum 16,7 mln,  
gwarancja producenta gwarancja producenta 
minimum 24 miesiąceminimum 24 miesiące

a) Typ komputera : a) Typ komputera : 
komputer komputer 
przenośny – laptopprzenośny – laptop
b) procesor: b) procesor: 
minimum 2 rdzenie minimum 2 rdzenie 
od 2,1od 2,1
c) ekran minimum: c) ekran minimum: 
15,6'', 1920 x 1080 15,6'', 1920 x 1080 
pikseli pikseli 
d) pamięć RAM d) pamięć RAM 
minimum: minimum: 
8 GB, DDR4 2133 8 GB, DDR4 2133 
MHz MHz 
e) dysk twardy e) dysk twardy 
minimum: 1000 GB minimum: 1000 GB 
SATA III  i/lub SSDSATA III  i/lub SSD
256256
f) karta graficzna: f) karta graficzna: 
minimum Intel HD minimum Intel HD 
Graphics 620 lub Graphics 620 lub 
odpowiednikodpowiednik
g) karta dźwiękowa:g) karta dźwiękowa:
zintegrowanazintegrowana
h) rodzaj napędu: h) rodzaj napędu: 
DVD+/-RWDVD+/-RW
j) system j) system 
operacyjny operacyjny 
minimum: Windowsminimum: Windows
10 Professional x6410 Professional x64
i) łączność i) łączność 
bezprzewodowa: bezprzewodowa: 
Bluetooth, WiFi Bluetooth, WiFi 
802.11.ac802.11.ac
j) gwarancja j) gwarancja 
producenta producenta 
minimum: 24 minimum: 24 
miesiące, serwis miesiące, serwis 
świadczony na świadczony na 
terenie krajuterenie kraju

szt.szt. 11



3.3.

4.4.

a) drukarkaa) drukarka

b) funkcje urządzenia: b) funkcje urządzenia: 
drukowanie i skanowaniedrukowanie i skanowanie

c ) format: A4c ) format: A4

d) automatyczny druk d) automatyczny druk 
dwustronnydwustronny

e) pojemność podajnika: 300e) pojemność podajnika: 300

f) komunikacja: Ethernet f) komunikacja: Ethernet 
(LAN)(LAN)

g) wymagania systemowe: g) wymagania systemowe: 
zgodność z systemami zgodność z systemami 
operacyjnymi Windows 10, operacyjnymi Windows 10, 
Windows 8, Windows 7Windows 8, Windows 7

h) technologia druku h) technologia druku 
laserowalaserowa

i) gwarancja producenta: i) gwarancja producenta: 
minimum 24 miesiące, minimum 24 miesiące, 
miejsce naprawy: miejsce miejsce naprawy: miejsce 
instalacjiinstalacji

a) niszczarka przeznaczona a) niszczarka przeznaczona 
do niszczenia dokumentów do niszczenia dokumentów 
poufnychpoufnych

b) szczelina podawcza dla b) szczelina podawcza dla 
papieru minimum: 225 mmpapieru minimum: 225 mm

c) system cięcia: ścinkic) system cięcia: ścinki

d) pojemność kosza na d) pojemność kosza na 
ścinki minimum: 15 lścinki minimum: 15 l

e) niszczenie kart e) niszczenie kart 
kredytowych i płyt CDkredytowych i płyt CD

f) odporna na zszywki i f) odporna na zszywki i 
spinacze biurowespinacze biurowe

g) automatyczny g) automatyczny 
START/STOPSTART/STOP

h)zabezpieczenie przed h)zabezpieczenie przed 

szt.szt.

szt.szt.

33

    4    4



przegrzaniemprzegrzaniem

i) ilość kartek niszczonych i) ilość kartek niszczonych 
min. : 5.min. : 5.

                                                                                                                                               



                                                                                                                                                         Załacznik nr 3

MGOPS.26.         .2019                                                           Lipsko, dn.
 

UMOWA Nr ……………2019
zawarta
W dniu …….. 2019 r. w Lipsku pomiędzy Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Lipsku; 27-300 Lipsko; NIP: 811 16 62 501

reprezentowanym przez:

Barbarę Rutkowską – Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwanym w treści 
umowy Zamawiającym
a

firmą……………………………………………..z siedzibą………………………………………... przy ul. …………………………..., 
zarejestrowaną w ………………………………………………….
reprezentowaną przez:……………………………………………………………………………………
zwaną dalej WYKONAWCĄ/ WYKONAWCAMI, w wyniku rozstrzygnięcia zaproszenia do złożenia 
oferty na zakup sprzętu zgodnie z zapytaniem ofertowym w ramach projektu pn>”DOSKONALE” 
zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu 3 komputerów stacjonarnych,            
1 komputera przenośnego (laptop) z oprogramowaniem, 3 drukarek dwustronnych, 4 niszczarek 
zwanych w dalszej części umowy sprzętem.
2. Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Dostawa sprzętu zrealizowana zostanie w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

§ 2

Termin realizacji umowy – 7 dni od dnia podpisania umowy.  

§ 3
Wartość umowy  …….zł brutto (słownie: ……………………………………………)
2. Należność za dostarczony towar wyliczana będzie według cen jednostkowych netto 
określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy + należny 
podatek VAT.
3. Ceny wymienione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy 
obejmują wszelkie koszty, w szczególności koszty transportu wraz z rozładunkiem do siedziby 
Zamawiającego. 
Oferowane przez dostawcę ceny podane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 
2 do umowy będą niezmiennie obowiązywać przez okres trwania umowy. 

§ 4
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem w ciągu 14 dni od dnia 
otrzymania faktury przez Wykonawcę, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia 
rachunku bankowego Wykonawcy



§ 5

1. Ze strony Zamawiającego uprawniony do kontaktów z Wykonawcą w sprawach realizacji 
umowy jest Barbara Rutkowska Tel: 48 3780 182
Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia w całości lub w części dostawy, jeżeli:
a)sprzęt nie będzie oryginalnie opakowany (a wymaga opakowania) lub opakowanie będzie 
uszkodzone,
b)posiadał będzie inne wady jawne.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia zwróconego sprzętu.
4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt będzie wolny od wad i posiada wymagane 
świadectwa rejestracji i atesty.

§ 6
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie 
właściwego rzeczowo sądu powszechnego.

§ 7
W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu 
cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.   

   
           ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA
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