
    

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Kielce, dnia 21.08.2019 r. 

 

Zapytanie ofertowe nr RR/10/2019 

z dnia 21.08.2019 r. 
dotyczy realizacji projektu pn.: „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: 

Caritas Diecezji Kieleckiej, 

ul. Jana Pawła II 3, 

25 – 013 Kielce, 

KRS 0000198087,  

NIP 657-038-94-52,  

zwana dalej Zamawiającym; 

 

 

II. Określenie trybu zamówienia 

Niniejsze zamówienie zostaje dokonane zgodnie z zasadą rozeznania rynku w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 opisaną w „Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 10 kwietnia 

2015 r.   

 

 

III.  Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego celem 

wyposażenia Biura Głównego ŚOWES w Busku-Zdroju, w ramach realizowanego projektu pn. 

„Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej(ŚOWES)” w zadaniu nr 1 „Uruchomienie i 

funkcjonowanie Biura Głównego ŚOWES (01.09.2016 – 31.08.2019)”. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach pełni rolę Instytucji 

Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

2014-2010.  

Termin ogłoszenia w siedzibie Zamawiającego 21.08.2019 – 26.08.2019 r. 

 

IV.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

 

1. Laptop z systemem operacyjnym - 2 sztuki 

Minimalne parametry:  

 Ekran: min. 14”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli 

 Procesor: min. 4 rdzenie, od 1.6 GHz do 3.4 GHz, 6 MB cache 

 System operacyjny: Windows 10 lub o zbliżonych parametrach 

 Pamięć RAM: min. 8 GB, 2400 MHz 

 Dysk: typu SSD, pojemność min. 256 GB 
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 Waga: do 2 kg 

 Rodzaje wejść: USB, HDMI, karta pamięci, wejście słuchawkowe, mikrofonowe,  

 Dźwięk: Zintegrowana karta dźwiękowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki, 

 Wbudowana kamera internetowa min 1 Mpix 

 Łączność: Wi-Fi, Bluetooth, LAN 

 Bateria: min. 3-komorowa, min. 30000 mAh, Li-Ion 

 Program antywirusowy, 

 Gwarancja: 24 miesiące 

 

2. Oprogramowanie do laptopa - Pakiet narzędzi biurowych – 2 kpl 

 

 Pakiet narzędzi biurowych do laptopa typu Microsoft Office zawierający min. arkusz 

kalkulacyjny, edytor tekstu, program do tworzenia prezentacji multimedialnych z bezterminową 

licencją. 

 

3. Kserokopiarka – urządzenie wielofunkcyjne - 1 sztuka 

Minimalne parametry:  

 Prędkość wydruku: min. 25 stron na minutę 

 Pamięć: min. 2 Gb 

 Dysk twardy: min. 320 GB 

 Rozdzielczość kopiowania: 600 dpi 

 Kopiowanie wielokrotne: min. do 999 kopii 

 Rozdzielczość drukowania: 1200x1200 dpi 

 Interfejs: USB, SD, karta sieciowa, bezprzewodowa sieć LAN 

 Obsługa środowiska Windows 

 Prędkość skanowania: 80 orginałow na minutę 

 Rozdzielczość skanowania: min. 600 dpi 

 Rozmiar dokumentów skanowanych: od A3 do B6 

 Skanowanie do: e-maila, folderu, USB 

 Prędkość transmisji faksu: 2 sek. 

 Obsługiwany papier: od A3-B6 

 Dupleks  

 Pobór mocy: 1,78kW 

 Gwarancja: 24 miesiące 

 

 

4. Projektor multimedialny – 1 sztuka 

Minimalne parametry:  

 Technologia: DLP 

 Rozdzielczość: min. 1280 x 800 

 Jasność: min. 800 lm 

 Kontrast: min. 100 000:1 

 Wielkość rzutowanego obrazu: od 25" do 200" 

 Minimalna odległość projekcji: min. 0,4 m 
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 Żywotność lampy: min. 20 000 h 

 Złącza: audio, HDMI, VGA, USB, AC 

 Wbudowane głośniki 

 Pobór mocy: 65 W 

 Waga: do 1 kg 

 Lampa: led 

 Możliwość regulacja zniekształcenia trapezowego  (Keystone) 

 Dodatkowe akcesoria: pilot, zasilacz, etui na projektor, kabel HDMI, kabel zasilający,  

 

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych, ale o parametrach nie gorszych niż w 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty 

częściowej. 

 

4.1. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

30.12.12.00-5 Urządzenia fotokopiujące 

30.21.31.00-6 Komputery przenośne 

48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
 

4.2. Miejsce i termin wykonania zamówienia  

sierpień 2019 r. 

 

4.3. Inne istotne warunki zamówienia 

Termin płatności zgodnie z umową będzie wynosił do 30 dni i pod warunkiem  posiadania środków na 

rachunku bankowym projektu. Wykonawca wystawi fakturę/ rachunek po realizacji zamówienia 

zgodnie z ofertą. 

 

 

V. Przygotowanie oferty 

Wykonawca, który zdolny jest do wykonania opisanego wyżej zamówienia i jest zainteresowany jego 

realizacją powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego ofertę, zgodnie z formularzem ofertowym 

(Załącznik 1).  

Wykonawca powinien w ofercie podać cenę brutto zamówienia, z wyszczególnieniem ceny netto, 

stawki podatku VAT. Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy. Musi być podpisana przez 

osobę/-y uprawnioną/-ne lub upoważnioną/-ne do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym 

podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną.  

Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać 

wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach 

określonych w ofercie Wykonawcy.  

Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).  

 

Zamawiający dopuszcza składanie  ofert częściowych. 

 

VI. Miejsce, sposób i termin składania ofert 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 27.08.2019 r. do godziny 12:00 z dopiskiem: 

„Sprzęt ŚOWES”. 
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Oferty można składać:  

 osobiście w biurze zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej od poniedziałku do piątku 

w godz. 8-16, Plac Panny Marii 1, 25-010 Kielce do 16:00 a w dniu 27.08.2019 – do godziny 12:00 – 

decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego, 

 listem poleconym/kurierem na adres biura zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac Panny 

Marii 1, 25-010 Kielce do 16:00 a w dniu 27.08.2019 – do godziny 12:00 – decyduje data i godzina 

wpływu do Zamawiającego; 

 mailem na adres: sces@caritas.pl  

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. O 

zachowaniu terminu złożenia oferty, o którym mowa powyżej, decyduje data wpływu oferty do biura 

zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach.  

 

 

VII. Informacje na temat zamówienia 

Ewentualne informacje udzielane są przez Katarzynę Kozłowską – kierownika ŚOWES: 

 telefonicznie, pod numerem (41) 341-58-17,  

 e-mailowo pod adresem: sces@caritas.pl; 

 

 

VIII. Kryteria oceny oferty:  

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o 

następujące kryteria:  

1. Cena- 90% 

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 =
najniższa cena oferowana brutto

cena badanej oferty brutto
 x 90 

 

2. Aspekt społeczny- 10% 

10 pkt. – aspekt społeczny, posiadanie statutu Przedsiębiorstwa Społecznego
1
 

 

 

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wyżej 

wymienionym wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej 

kryteria wyboru - oceny oferty. Oferta niespełniająca wymogów formalnych określonych w 

niniejszym zapytaniu podlega odrzuceniu.  

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyborze jego oferty w ciągu 2 dni od daty zakończenia 

przyjmowania ofert.  

                                                 
1 Przedsiębiorstwo społeczne – organizacja prowadząca działalność gospodarczą, która wyznacza sobie cele ściśle społeczne i która 

inwestuje wypracowane nadwyżki zależnie od wyznaczonych sobie celów w działalność lub we wspólnotę, zamiast kierować się 

potrzebą osiągania maksymalnego zysku na rzecz akcjonariuszy lub właścicieli. Przykładem przedsiębiorstwa społecznego jest: 

spółdzielnia socjalna, organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą, spółka non-profit. (za: J. Herbst, Kondycja 

ekonomii społecznej w Polsce, 2006) 

 

mailto:sces@caritas.pl
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Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylać się od podpisania umowy, 

Zamawiający będzie mógł wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

 

X. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym, tj. 

Caritas Diecezji Kieleckiej oraz partnerami w projekcie „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej”, tj. Fundacja Centrum Europy Lokalnej i Świętokrzyskie Centrum Fundacja Rozwoju 

Demokracji Lokalnej oraz osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

wymienionych wcześniej podmiotów oraz osobami wykonującymi w imieniu tych podmiotów 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo 

lub kapitałowo, w szczególności poprzez:  

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadanie co najmniej 10% akcji lub udziałów;  

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, 

potencjalny wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku występowania 

wskazanych wyżej powiązań (załącznik nr 2). 

 

 

 

 

..............................................................  .........................................................................  

miejscowość i data       Pieczęć i podpis Zamawiającego  

lub osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego  

 

 

 

 

Załączniki:  
Załącznik nr 1 – Wzór oferty 

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym 
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Załącznik nr 1 

Dot. postępowania nr: RR/10/2019 z dnia 21.08.2019 roku 

 

 

O F E R T A 

 

Ja/My niżej podpisani ............................................................................................................................ 

z siedzibą w: ............................................................................................................................................  

składamy niniejszą ofertę na zakup i dostawę sprzętu multimedialnego i biurowego  celem 

wyposażenia Biura Głównego ŚOWES w Busku-Zdroju, w ramach realizowanego projektu pn. 

„Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” w zadaniu nr 1 „Uruchomienie i 

funkcjonowanie Biura Głównego ŚOWES (01.09.2016 – 31.08.2019)”. 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia o specyfikacji nie gorszej niż podano w zapytaniu ofertowym:  

 

L.p.  Nazwa pozycji z cennika 
Liczb

a 

Cena 

jednostkowa 

(netto) 

Stawka 

podatku 

VAT 

Razem (brutto) 

1. 
Laptop z systemem 

operacyjnym Windows 
2 szt.    

2. 
Pakiet narzędzi biurowych 

– typu Office 
2 szt.    

3. 
Kserokopiarka - 

urządzenie wielofunkcyjne 
1 szt.    

4. 
Projektor 

multimedialny 
1 szt.    

Suma 
  

 

Okres związania ofertą: 60 dni. 

 

Oświadczam, że posiadamy/ nie posiadamy (odpowiednie skreślić) statutu Przedsiębiorstwa 

Społecznego. 

 

 

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.  

 

 

 

.........................................................   .................................................................................... 

miejscowość i data      Pieczęć i podpis wykonawcy 

lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

Dot. postępowania nr: RR/10/2019 z dnia 21.08.2019 roku 

 

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

pełna nazwa Wykonawcy         miejscowość i data  

……………………………………………………… 

adres Wykonawcy  

……………………………………………………… 

NIP Wykonawcy  

……………………………………………………… 

imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę  

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ 

 

 

Niniejszym oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym 

tj. Caritas Diecezji Kieleckiej (ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce) oraz partnerami w projekcie 

„Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej(ŚOWES)”, tj. Fundacja Centrum Europy 

Lokalnej (ul. Ks. Piotra Ściegiennego 35B, 25-380 Kielce) oraz Świętokrzyskie Centrum Fundacji 

Rozwoju Demokracji Lokalnej (ul. Żelazna 22, 25-014 Kielce).  

Nie posiadam powiązań między Zamawiającym oraz partnerami projektu lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub partnerów projektu lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego lub partnerów projektu czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegającymi 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………  

podpis Wykonawcy 

 

 

 


