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PZ.0601.1.2020 
Środa Wielkopolska, 10.07.2020 r. 

 
Zapytanie ofertowe nr 1/ PZ.0601.1.2020 

 
Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, jako 
realizujący projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19” o nr WND-POWER.02.08.00-00-0107/20 na potrzeby dzieci umieszczonych  
w pieczy zastępczej na terenie powiatu średzkiego,  zaprasza do złożenia ofert na dostawę  
52 szt. sprzętu komputerowego oraz 1 szt. ekranu projekcyjnego, elektrycznego do zabudowy 
sufitowej, wymienionego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. 
 
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 28 sierpnia 2020 r. 
 
Odpowiedź w postaci oferty cenowej Zamawiający przyjmuje w nieprzekraczalnym terminie 
do 17 lipca 2020 r., do godz. 10:00, drogą elektroniczną na adres: 
sekretariat@srodawlkp.epcpr.pl. 
 
Oferty muszą zawierać cenę brutto zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik 
nr 2 do zapytania. Złożone oferty muszą być ważne przez okres od dnia ich przesłania do 28 
sierpnia 2020. W tym terminie Zamawiający może zawrzeć umowę w przedmiocie zapytania 
ofertowego w oparciu o ceny zaproponowane w wybranej ofercie.  
 
Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się kryterium: 100% - cena.  
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że fakt przesłania ofert cenowych będących 
odpowiedzią na zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia z jednym  
z Oferentów umowy, nawet jeśli jego oferta okaże się najkorzystniejsza.  
 
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 EURO, o której mowa w art. 4 pkt 8 ww. ustawy. 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie i przesłanie oferty oraz 
informuje, że skontaktuje się tylko z wybranymi Oferentami. Wykonawca składając ofertę 
poświadcza, że rozumie treść zapytania ofertowego i nie wnosi zastrzeżeń. 
 
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Bernadeta Staszak, dyrektor PCPR, tel. 61 287 06 
40, wew. 102. 

/-/ Bernadeta Staszak – Dyrektor PCPR 
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Załącznik nr 1                               

Opis przedmiotu zamówienia:  
 

I. Ilość zestawów komputerowych: 52 szt. 
 
Na zestaw składa się: 
1. Komputer typu laptop: 

 Procesor: minimum 2 rdzenie, od 2,30 GHz do 2,60 GHz, 1 MB cache 

 Karta graficzna: zintegrowana  

 Pamięć RAM:  minimum 8 GB, DDR4, 1866 MHz  

 Dysk SSD: minimum 256 GB M.2  

 Typ ekranu: 15,6", 1920 x 1080 (FHD),  

 Dźwięk: zintegrowana karta dźwiękowa, wbudowane głośniki, wbudowany mikrofon  

 Kamera internetowa: Tak  

 Łączność: LAN 10/100/1000 Mb/s, Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth  

 Złącza: minimum 1x HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x RJ-45 (LAN), 1x czytnik kart 
pamięci, 1x wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe  

 Bateria: co najmniej 3-komorowa, Li-Ion  

 Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro (64-bit)  

 Dołączone akcesoria: Zasilacz  
2. Słuchawki z mikrofonem  
3. Torba dopasowana do wielkości laptopa 
4. Mysz optyczna, 1000 DPI, kolor czarny 
5. Zainstalowany Microsoft 2010 dla użytkowników domowych i małych firm (przekazanie 
licencji Zamawiającemu w dniu dostarczenia sprzętu) 

II. Ekran projekcyjny, elektryczny do zabudowy sufitowej: 

Specyfikacja:  

Wielkość: 240 x 200 cm 
Współczynnik odbicia światła: 1.0 
Format obrazu: 16:9 
Sterowanie: ścienne i bezprzewodowe (radiowe) 
Jakość wyświetlania obrazu: co najmniej Full HD 
Kolor obudowy: biały 
Dodatkowo: dolna belka zapobiegająca fałdowaniu materiału 

III. Gwarancja na cały przedmiot zamówienia: minimum 24 miesiące. 


