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Znak sprawy: PO.26.3.2.2023                                                              Kielce, dnia 17.01.2023r 

 
Zapytanie ofertowe 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach procedury rozeznania rynku 

zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, 

komputerów z oprogramowaniem oraz dodatkowych urządzeń peryferyjnych w ramach 

projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie 

społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 - Aktywna integracja zwiększająca szanse na 

zatrudnienie. 

1. Nazwa i dane teleadresowe Zamawiającego  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach  

ul. Wrzosowa 44 

25-211 Kielce  

tel. 41 200 17 01 

Dni i godziny pracy Zamawiającego: od  poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz.  

715 –1515.  

 

Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:   

Artur Tusień - tel. 607 37 37 71 

Anna Florczyk - Bielna – tel. 41 200 17 01 

Danuta Lewandowska – tel. 600 286 695 

w godz. od 800 do 1400. 

 

2. Postanowienia ogólne:  

1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020  

z uwagi na fakt objęcia przedmiotowego zamówienia dofinansowaniem z budżetu Unii 

Europejskiej.    

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego 

zapytania ofertowego przed terminem składania ofert. Informacja o wprowadzeniu 

zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie 

internetowej Zamawiającego: https://pcprkielce.pl/. Jeżeli wprowadzone zmiany lub 

uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert.  

3) Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy, podpisanej przez strony po 

wybraniu najkorzystniejszej oferty określającej zakres zamówienia oraz cenę.  
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3. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiot zamówienia obejmuje:  

1) Komputer przenośny (laptop) z oprogramowaniem oraz dodatkowe urządzenia 

peryferyjne (gamingowa mysz optyczna, gamingowa klawiatura, słuchawki  

z mikrofonem) – 5 zestawów.  

Laptopy, wyprodukowane nie później niż w czerwcu 2022 roku posiadające poniższą 
specyfikację techniczną: 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Procesor Procesor 64 bitowy o architekturze x86 wyprodukowany 
nie później niż w grudniu 2020 roku 

Wydajność Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark 
Performance Test na dzień 8 grudnia 2022 roku, co 
najmniej wynik 6000 punktów PassMark CPU Mark. 
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji. 

Pamięć RAM 16 GB DDR4 2133MHz. 

Typ dysku twardego SSD  M2 

Dysk twardy 250 GigaBajtów 

Przekątna ekranu 15’’ 

Typ matrycy ekranowej  IPS Z powłoką przeciwodblaskową ,matowa 

Rozdzielczość ekranu  1920x1080  pikseli 

Typ karty graficznej  Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia 
pamięci systemowej 

Dźwięk Wbudowany mikrofon  I głośniki stereo 

Komunikacja Wi Fi 802.11ac,  Bluetooth, LAN 10/100/1000  Mbps,           
1x  Ethernet RJ-45 (możliwość zastosowania przejściówki           
z USB-C lub USB 3.0, dołączonej  do  zestawu), Interfejsy:   
3xUSB  w tym dwa porty minimum USB 3.0, wewnętrzny  
czytnik kart   pamięci,  wbudowane  gniazdo   
słuchawkowe  i mikrofonowe 

Zainstalowane 
oprogramowanie  

Zainstalowany 64 bitowy system Windows 11,  Pakiet 
biurowy MS Office w wersji  co najmniej 2019                               
z bezterminową licencją. Program antywirusowy                      
z dwuletnią licencją 

Dodatkowe urządzenia 
peryferyjne 

Gamingowa mysz optyczna, przewodowa USB 
Gamingowa klawiatura USB 
Słuchawki przewodowe z mikrofonem wyposażonym             
w redukcje szumów  współpracujące z oferowanym 
laptopem 

Okres gwarancji Producenta, min. 24 miesięcy  typu „door-to-door” 

Wsparcie techniczne Wymagane wsparcie techniczne na stronie producenta 
komputera , w skład którego wchodzą między innymi 
aktualizacje sterowników i instrukcje użytkowania. 
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2) Komputer stacjonarny typu All in One z oprogramowaniem  - 5 zestawów 
 

Komputer, wyprodukowany nie później niż w czerwcu 2022 roku posiadający poniższą 
specyfikację techniczną: 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Procesor Procesor 64 bitowy o architekturze x86 wyprodukowany 
nie później niż w grudniu 2020 roku 

Wydajność Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark 
Performance Test na dzień 8 grudnia 2022 roku, co 
najmniej wynik 6000 punktów PassMark CPU Mark. 
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji. 

Pamięć RAM 16 GB DDR4 2133MHz. 

Typ dysku twardego SSD  M2 

Dysk twardy 250 GigaBajtów 

Przekątna ekranu 19’’ 

Typ matrycy ekranowej  IPS Z powłoką przeciwodblaskową ,matowa 

Rozdzielczość ekranu  1920x1080  pikseli 

Typ karty graficznej  Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia 
pamięci systemowej 

Dźwięk Wbudowany mikrofon  I głośniki stereo 

Komunikacja Wi Fi 802.11ac,  Bluetooth, LAN 10/100/1000  Mbps,              
1x  Ethernet RJ-45 (możliwość zastosowania przejściówki z 
USB-C lub USB 3.0, dołączonej  do  zestawu), Interfejsy:   
3xUSB  w tym dwa porty minimum USB 3.0,   wbudowane  
gniazdo   słuchawkowe  i mikrofonowe 

Zainstalowane 
oprogramowanie  

Zainstalowany 64 bitowy system Windows 11,  Pakiet 
biurowy MS Office w wersji  co najmniej 2019 z 
bezterminową licencją. Program antywirusowy z dwuletnią 
licencją 

Dodatkowe urządzenia 
peryferyjne 

Gamingowa mysz optyczna, przewodowa USB 
Gamingowa klawiatura przewodowa USB 

Okres gwarancji Producenta, min. 24 miesięcy  typu „door-to-door” 

Wsparcie techniczne Wymagane wsparcie techniczne na stronie producenta 
komputera , w skład którego wchodzą między innymi 
aktualizacje sterowników i instrukcje użytkowania. 

 
3) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe, kolorowe – 1 sztuka  

 
Typ urządzenia: Urządzenie wielofunkcyjne laserowe, kolorowe 
Rok produkcji urządzenia: urządzenie wyprodukowane nie później niż w styczniu 2022 roku. 
Komunikacja: Wifi, Ethernet 
Złącza i porty: USB, RJ45 
Moduł drukujący urządzenia bez wbudowanych bębnów światłoczułych. 
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Parametry wydruku: 
Format wydruku: A4 
Prędkość druku w czerni: 15 str/min 
Prędkość druku w kolorze: 15 stron/min 
Rozdzielczość druku w kolorze: 600x600 dpi 
Rozdzielczość druku w czerni: 600x600 dpi 
Automatyczny druk dwustronny 
Gramatura papieru 60 – 240 g/m2 
Możliwość druku z urządzeń Mobilnych 
 
Parametry skanera 
Format skanera A4 
Dwustronny podajnik ADF 
Rozdzielczość skanowania 600x600 dpi 
 
Gwarancja: gwarancja producenta door-to-door, min. 24 miesiące 
Materiały eksploatacyjne: Możliwość użycia zamienników kaset drukujących bez utraty 
gwarancji producenta. 
 
Materiały eksploatacyjne: 
Ilość stron druku czarnobiałego deklarowana przez producenta z pojedynczej kasety przy 
zapełnieniu 5%: 3000 stron. 
Ilość stron druku kolorowego deklarowana przez producenta z każdej kasety tonera 
kolorowego przy zapełnieniu 5%: 1500. 
Dołączone materiały eksploatacyjne umożliwiające wydruk 10 000 stron czarnobiałych            
i 5 000 stron w kolorze. 
 

4) Dodatkowe wymagania. 
a) Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy tj. nieużywany, nieuszkodzony, 

nieregenerowany, nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich oraz 
pochodzić z legalnego kanału sprzedaży. 

b) Przedmiot zamówienia musi posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, 
aprobaty techniczne, certyfikaty itp. oraz niezbędne dokumenty wymagane przy tego 
typu sprzęcie oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy 
(przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy. 

c) Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą 
być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej, 

 
Uwaga:  
Podane w niniejszej specyfikacji parametry techniczne urządzeń należy traktować jako 
minimalne. Zamawiający dopuszcza oferty urządzeń o parametrach technicznych wyższych.  
 

5) Wymagania dotyczące dostarczenia towaru. 
a) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia zorganizowanym 

przez siebie transportem na własny koszt i ryzyko, zgodnie z obowiązującymi w tym 
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zakresie normami i przepisami.  Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za 
uszkodzenia powstałe podczas załadunku, transportu oraz rozładunku.  

b) Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku, wniesienia, ustawienia w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego.  

 

4. Termin i miejsce dostawy:  

Termin dostawy: do 20 dni od dnia podpisania umowy.  

Miejsce dostawy wraz z załadunkiem i rozładunkiem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kielcach - Centrum Pomocy Uchodźcom, ul. Okrzei 18 lok. 7, 25-525 Kielce  

  

5. Warunki płatności:  

Termin płatności: 21 dni od dnia złożenia faktury.   

 

6. Sposób porozumiewania się:  

Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcami drogą elektroniczną na adres e-mail: 

pcprokrzei@pcprkielce.pl. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia mogą być również 

przekazywane w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego lub przesłane na adres 

siedziby: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, 

pokój nr 36.  

 

7. Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,  

 

8. Termin składania ofert.  

Oferty należy złożyć w terminie do: 24.01.2023r do godz. 1000. 

 

9. Oferta może zostać złożona:  

1) drogą elektroniczną na adres e-mail: pcprokrzei@pcprkielce.pl w formie skanu,  

2) w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego lub wysłana na adres siedziby: Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44,25-211 Kielce, pokój nr 36.  

 

10. Opis sposobu obliczenia ceny:  

1) Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z 

dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.  

2) Cena podana w ofercie powinna być ceną brutto tzn. powinna obejmować wszystkie 

koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, niezbędne dla 

prawidłowego i pełnego jego wykonania oraz uwzględniać wszelkie należne podatki, 

mailto:pcprokrzei@pcprkielce.pl
mailto:pcprokrzei@pcprkielce.pl
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obciążenia i koszty wynikające z realizacji zamówienia, jak również ewentualne upusty i 

rabaty skalkulowane przez Wykonawcę.  

 

11. Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

ofert:  

1) Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednie 

wagi punktowe i przyjął, że w zakresie każdego kryterium wyboru oferty 

najkorzystniejszej l % wagi kryterium = 1 pkt.  

Lp. Kryterium Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jaką może 

otrzymać oferta za 

dane kryterium 

1 Cena oferty brutto w PLN (C) 90 90 

2 Okres gwarancji (G) 10 10 

 

2) Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:  

 

a) W zakresie kryterium "Cena" oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Ocena 

punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:  

 

                                                              C min 

C = -------------x 90 

                                                                             C o 

gdzie: 

C – otrzymana liczba punktów 

C min - cena minimalna spośród złożonych ofert 

C o - cena badanej oferty 

 

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 

 

W zakresie kryterium „Okres gwarancji” oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.  

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę  

w Formularzu oferty. Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:  

 
Go – G min 

G = ----------------------- x 10 
G max – G min 
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gdzie: 
G - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja 
G max – gwarancja maksymalna 
G min – gwarancja minimalna 
G o – gwarancja oferty ocenianej 

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 

 

UWAGA: 

1) Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące. W przypadku zadeklarowania przez 

Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż minimalny albo niezadeklarowania, 

niepodania, nieokreślenia przez Wykonawcę okresu gwarancji Zamawiający uzna, że 

Wykonawca zaproponował minimalny okres gwarancji. 

 

2) Maksymalny okres gwarancji: 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez 

Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy, Zamawiający przyzna takiej 

ofercie liczbę punktów jak za okres maksymalny gwarancji. 

 

3) Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do 

zapytania ofertowego). Zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji nie może 

być krótszy niż 24 miesiące i musi zostać zadeklarowany, podany, określony w 

pełnych miesiącach. 

 

Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie 

największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

P = C + G 

gdzie: 

P - łączna liczba punktów oferty ocenianej, 

C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”, 

G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”. 

 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych 

ofert wybierze ofertę z niższą ceną”. 

 

12. Klauzula informacyjna:  

Na podstawie art. 13 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 
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95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 

informujemy, iż:  

 

1) Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kielcach (adres: ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, telefon kontaktowy: 41 200 - 17 - 01, e-mail: 

sekretariat@pcprkielce.pl).  

 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pcprkielce.pl.  

 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru Wykonawcy na podstawie 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zakup usługi pisemnego 

tłumaczenia uwierzytelnionego dokumentów z języka ukraińskiego na język polski dla 

uczestników projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 - Aktywna integracja 

zwiększająca szanse na zatrudnienie. 

 

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisów archiwalnych,  

 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i c ww. Rozporządzenia,  

 

6) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa.  

 

7) Osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada:  

- na podstawie art. 15 ww. Rozporządzenia prawo dostępu do danych osobowych jej 

dotyczących;  

- na podstawie art. 16 ww. Rozporządzenia prawo do sprostowania dotyczących jej danych 

osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

oraz nie może naruszać integralności protokołu/notatki służbowej oraz jego załączników);  

- na podstawie art. 18 ww. Rozporządzenia prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych jej dotyczących z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 ww. Rozporządzenia,  

(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
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ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. 

Rozporządzenia;  

 

8) Osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:  

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e ww. Rozporządzenia prawo do usunięcia danych 

osobowych;  

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 ww. Rozporządzenia.  

 

13. Pozostałe informacje:  

1) Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.  

2) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do:  

a) skontaktowania się z Wykonawcami w celu wyjaśnienia treści złożonych dokumentów 

lub doprecyzowania złożonej oferty,  

b) wezwania Wykonawców do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną 

one złożone lub będą zawierały błędy,  

c) żądania wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę,  

3) W przypadku, gdy złożono dwie lub więcej ofert, które uzyskały taką samą liczbę 

punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a w przypadku złożenia ofert z taką 

samą ceną Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Przy czym nowo zaproponowane ceny nie 

mogą być wyższe niż ceny pierwotne.  

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który 

złożył w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert najkorzystniejszą ofertę, w szczególności 

w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający 

może przeznaczyć na realizację zamówienia.  

5) Po wyborze Wykonawcy przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo 

negocjacji warunków zamówienia z wybranym Wykonawcą.  

6) Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści oferty, Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.  

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

a) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny,  

b) pozostawienia postępowania bez wyboru oferty,  

c) możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą, 

d) żądania przed podpisaniem umowy dostarczenia przez Wykonawcę aktualnego 

odpisu z właściwego rejestru sądowego albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej.  
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8) Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

pcprokrzei@pcprkielce.pl, wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie o 

wyborze jego oferty.  

9) Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie jest równoznaczne z jej wyborem.  

 

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z 

jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi w związku z przygotowaniem 

odpowiedzi na niniejsze zaproszenie.  

 

 

 

 

DYREKTOR  

Powiatowego Centrum Pomocy  

Rodzinie w Kielcach  

 

Anna Florczyk - Bielna 
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