
 

 

 

Białystok, 16.06.2020 

(miejscowość i data) 

 

 
Rozeznanie rynku 

nr 1/PerpektywyWM19/2020 

 

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie rozeznania rynku mającego na celu ustalenia 

ceny rynkowej i wyłonienie najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę laptopów i tabletów 

na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020”.  

 

Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Zakład Doskonalenia Zawodowego 

ul. Pogodna 63/1 

15-365 Białystok 

Tel./Fax. 85 7424151 

 

2. OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA  

2.1 Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem rozeznania jest ustalenie ceny i wyłonienie najkorzystniejszej oferty na zakup 

i dostawę laptopów i tabletów. Wydatek zostanie poniesiony z projektu „Nowe 

kwalifikacje – Nowe perspektywy – kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku 

życia”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, działanie RPWM.10.02.00 Aktywizacja 

zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe). 

 

2.2 Szczegółowy opis zamówienia:  

 

1. Przedmiotem rozeznania jest ustalenie najkorzystniejszej ceny na zakup i dostawę 10 laptopów i 

10 tabletów.  

2. Sprzęt IT musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, z pełnym okablowaniem 

i oprogramowaniem oraz wolny od obciążeń prawami osób trzecich. 

3. Sprzęt IT powinien posiadać parametry równoważne z podanymi w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia. Za równoważne Zamawiający uzna te, które odpowiadać będą 

parametrami, funkcją, treścią i wartością merytoryczną dla jakiej są przewidziane. Podane 



   
 

 
 

wymagania mają wartości minimalne tzn. są równe lub wyższe od wskazanych w 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

4. Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie przez Wykonawcę wraz z licencjami, instrukcjami 

i materiałami dotyczącymi użytkowania, deklaracjami zgodności, warunkami gwarancji 

sporządzonymi w języku polskim. 

5. Wymagany okres gwarancji: to co najmniej 36 miesiące, liczone od daty wystawienia faktury. 

6. Wykonawca przedstawi w ofercie producenta oraz model sprzętu. 

7. Przed podpisaniem umowy na realizację zadania Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

szczegółowe specyfikacje techniczne proponowanego przez niego sprzętu oraz 

wyszczególnienie wszystkich urządzeń objętych zamówieniem wchodzących w skład 

zestawów. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

9. Miejsce dostawy sprzętu to:  

Zakład Doskonalenia Zawodowego,  

ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok. 

Dostawa w terminie maksimum 20 dni kalendarzowych od wezwania do dostarczenia sprzętu 

przez Zamawiającego. 

 

10. Minimalne wymagania w odniesieniu do laptopów oraz tabletów 

 

Część I – Laptopy – 10 sztuk 

 

Lp. 
Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne laptopów 

1.  Komputer Komputer przenośny. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, 

model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu. 

2.  Ekran Matryca TFT, 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka 

antyrefleksyjna Anti-Glare- rozdzielczość: FHD 1920 x 1080, 220 nits  

3.  Obudowa Obudowa wyposażona w zawiasy metalowe. Kąt otwarcia matrycy min. 

140 stopni. 

4.  Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do 

pracy w komputerach przenośnych, klasy x86, Intel® Core™ i3-8130U lub 

równoważny na poziomie wydajności liczonej w punktach na podstawie 

PerformanceTest w teście CPU Mark, według wyników opublikowanych 

na http://www.cpubenchmark.net/. W ofercie należy podać dokładny model 

oferowanego podzespołu. 

5.  Pamięć operacyjna min. 8GB z możliwością rozbudowy, DDR4/2133 MHz. 

6.  Dysk twardy min. 256GB SSD NVMe, zawierający partycję RECOVERY 

umożliwiającą odtworzenie systemu przy pomocy wydzielonego klawisza 

funkcyjnego. Możliwość rozbudowy do konfiguracji dwudyskowej w 

http://www.cpubenchmark.net/


   
 

 
 

oparciu o dysk M.2 SSD oraz 2,5”. 

7.  Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna z możliwością dynamicznego przydzielenia 

pamięci w trybie UMA. 

8.  Audio/Video Wbudowana karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki 

stereo min 2x 1.5W, wbudowany mikrofon, wbudowana kamera 

internetowa, Wydzielony klawisz funkcyjny do wyciszenia mikrofonu i 

głośników. 

9.  Porty/złącza min. 3 porty USB z czego min. 2 x USB 3.1, złącze słuchawek i złącze 

mikrofonu typu COMBO, HDMI, czytnik kart multimedialnych (min 

SD/SDXC/MMC).  

10.  Klawiatura Klawiatura, układ US. Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym. 

11.  WiFi  Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie 802.11ac 

12.  Bluetooth Wbudowany moduł Bluetooth, wersja min. 4.2 

13.  Bateria Bateria pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do 5h, należy 

dostarczyć kartę katalogową produktu potwierdzającą czas pracy na 

zasilaniu bateryjnym. 

14.  Zasilacz Zasilacz zewnętrzny max 65W. 

15.  BIOS UEFI, z możliwością ustawienia: hasła do twardego dysku, hasła 

Administratora i użytkownika, kolejności bootowania, włączenia i 

wyłączenia WiFi, ustawienia portów USB w trybie „noBOOT”. 

16.  Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do 

oferty) 

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). 

17.  Waga/Wymiary Waga urządzenia z baterią podstawową max 1.9kg, grubość notebooka 

nieprzekraczająca 20 mm. 

18.  Szyfrowanie Komputer wyposażony w moduł TPM 2.0. 

19.  System operacyjny  Windows 10 Home  w polskiej wersji językowej. 

20.  Gwarancja Producenta, min. 36 miesiące. 

21.  Wyposażenie 

dodatkowe 

Torba, mysz 

 

 

  



   
 

 
 

Część II – Tablety – 10 sztuk 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne tabletów 

1.  Procesor: min. 4 rdzenie 

2.  Pamięć RAM i  dysk min. 2 GB RAM + min dysk 32 GB 

3.  Przekątna: min. 9,6" 

4.  Rozdzielczość:  min. 1280 x 800 

5.  Typ ekranu: Pojemnościowy, 10-punktowy, IPS 

6.  Łączność: Wbudowany modem LTE; Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n); Moduł Bluetooth 

7.  Nawigacja satelitarna: GPS 

8.  Czujniki: Akcelerometr 

9.  Złącza: 
Micro USB - 1 szt.; Wyjście słuchawkowe - 1 szt.; Czytnik kart pamięci - 

1 szt.; Gniazdo kart nanoSIM - 1 szt. 

10.  Bateria: min. 4800 mAh 

11.  Aparat: min. 2.0 Mpix - przód; min. 5.0 Mpix - tył 

12.  
Dodatkowe 

informacje: 
Wbudowane głośniki stereo; Wbudowany mikrofon 

13.  Dołączone akcesoria: Zasilacz 

14.  Waga: max. 500g 

15.  Gwarancja:  min. 36 miesiące (gwarancja producenta) 

16.  
Dodatkowe 

wyposażenie: 
futerał 

 

2.3 Sposób przygotowania oferty: 

 Ofertę należy przygotować w języku polskim i złożyć we wskazanym terminie, 

korzystając z załączonego formularza– załącznik nr 1. 

 Należy dołączyć specyfikację ofertowanego laptopa, tabletu 

 W formularzu należy podać ceny brutto (z VAT 23%) 

 Dopuszcza się składanie ofert częściowych 

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udział w wykonaniu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:: 

 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności stanowiącej 

przedmiot zamówienia. 

 Umożliwiają transakcję przelewową  

 

  



   
 

 
 

 

4. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI: 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Robert Niemiec, tel..fax (85) 742-41-51,  

51, e-mail r.niemiec@zdz.bialystok.pl 

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

 Oferty należy składać na formularzu ofertowym wraz z załącznikami  

- pocztą elektroniczną na adres r.niemiec@zdz.bialystok.pl  

- faxem na nr: 85 742-41-51, 

- osobiście lub przesłać pocztą adres 

Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,  

ul. Pogodna 63/1,  

15-365 Białystok,  

 Termin składania ofert upływa z dniem 22 czerwca 2020 roku o godz. 15.30. Decyduje 

data wpływu e-maila lub faxu, przesyłki pocztowej. W przypadku składania ofert 

osobiście, ofertę należy złożyć w godzinach pracy biura tj. 7:30 - 15:30 w dni robocze od 

poniedziałku do piątku. 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I 

UMOWY  

6.1. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zapytanie ma wyłącznie na celu rozeznanie 

cenowe rynku i wybór firm mogących zrealizować powyższe zamówienie 

6.2. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na dostawę sprzętu 

6.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości przez Zamawiającego o tych okolicznościach. 

6.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z niniejszego rozpoznania w 

każdym czasie bez podawania przyczyny swojej decyzji. 

6.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia. 

6.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na rozeznanie spełniające 

oczekiwania zamawiającego. 

6.7. Po dostarczeniu zamówienia sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy. 

6.8. Wykonawca przedłoży fakturę VAT po zrealizowaniu zamówienia. Faktura winna 

zawierać wyszczególnienie wszystkich urządzeń, sprzętu, z wyszczególnieniem cen 

jednostkowych netto oraz łączną wartość brutto.  

6.9. Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią rozeznania 

i wymagań Zamawiającego określonych w rozeznaniu. 

 

7. ZAŁĄCZNIKI 

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1) 

  

mailto:r.niemiec@zdz.bialystok.pl
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Zakład Doskonalenia Zawodowego  

ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

stanowiący odp. na rozeznanie rynku nr 1/PerspektywyWM19/2020 

 

Nazwa Wykonawcy: 

 

Adres Wykonawcy:  

Dane kontaktowe Wykonawcy  

tel./fax., 

e-mail 

 

NIP/PESEL 
 

 

 

Przedmiot 

zamówienia 

 

Część I – Laptopy – 10 sztuk 

 

Cena brutto 

Proponowana cena brutto (10 
laptopów łącznie) w złotych: 

- ……………………………………… zł  

Proponowana cena brutto (10 
laptopów łącznie) słownie 

złotych: 
- ……………………………………… zł  

Proponowany: 
 

- model ,  
- symbol (kod) 

producenta 
 - marka sprzętu 

-…………………………………………………………………………… 

-…………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………….. 

Okres udzielonej 

gwarancji na 

dostarczony sprzęt  

Liczba miesięcy:  
- ………………………….……… 

 



   
 

 
 

Przedmiot 

zamówienia 

 

Część II – Tablety – 10 sztuk 

 

Cena brutto 

Proponowana cena brutto (10 
tabletów łącznie) w złotych: 

- ……………………………………… zł  

Proponowana cena brutto (10 
tabletów łącznie) słownie 

złotych: 
- ……………………………………… zł  

Proponowany: 
 

- model ,  
- symbol (kod) 

producenta 
 - marka sprzętu 

-…………………………………………………………………………… 

-…………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………….. 

Okres udzielonej 

gwarancji na 

dostarczony sprzęt  

Liczba miesięcy:  
- ………………………….……… 

 

Odpowiadając na Rozeznanie rynku ofertowe nr 1/PerspektywyWM19/2020 oświadczam, że: 
1. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego opisem, 

2. Spełniam warunki udziału w postępowaniu, 

3. Akceptuję termin i warunki realizacji zamówienia opisanego w rozpoznaniu ofertowym,  

4. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z obowiązkiem informacyjnym Administratora w zakresie 

przetwarzania moich danych osobowych, który jest dostępny na stronie internetowej 

http://zdz.bialystok.pl/o-firmie/rodo.html. 

 

 

 

 

……………………………                           ……………………………………… 

(miejscowość, data)                   (podpis Wykonawcy) 


