
 
 

Żyrardów, 10.11.2021 r. 

Zapytanie ofertowe WSP/2/2021 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Nazwa: Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu  

Adres: ul. Gabriela Narutowicza 35 

Miejscowość: 96-300 Żyrardów 

NIP: 8381826711 

Tel.: +48 46 855 47 09 

 

II. Tryb udzielania zamówienia 

1. Zamówienie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia pn. „Wsparcie uczelni 

niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość”. 

2. Niniejsze Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie www.cm.edu.pl  

3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, 

z późn. zm.). 

4. Językiem obowiązującym w ramach postępowania jest język polski.   

 

III. Nazwa i kod zamówienia  

1. Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego 

2. Kategoria zamówienia: Dostawa  

3. Podkategoria zamówienia: Dostawy sprzętu IT 

4. Kod CPV: 30200000-1  

5. Nazwa kodu CPV: Urządzenia komputerowe 

6. Pomocnicze kody CPV: 30237410-6 Myszka komputerowa 

    30237270-2 Torby na komputery przenośne 

    48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

 

IV. Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami dla Collegium 

Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie. 

 

V. Skrócony opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami dla 

Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie. 

 

VI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Zamawiający w ramach zamówienia oczekuje dostawy sprzętu komputerowego wraz 

z akcesoriami dla Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie. 

http://www.cm.edu.pl/


 
 

Dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy i pochodzić z legalnego kanału sprzedaży 

producenta na terenie Unii Europejskiej. Nie dopuszcza się użycia sprzętów odnawianych, 

demonstracyjnych lub powystawowych. 

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia: 

Dostawa 10 zestawów, w skład których wchodzą komputery przenośne wraz z myszą 

optyczną oraz torbą ochronną.  

Przenośne komputery będą wykorzystywane dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz 

poczty elektronicznej. 

  

Wymagania minimalne dotyczące przenośnych komputerów: 

 Ekran: Matryca min. 15,6”, Rozdzielczość 1920x1080 

 Procesor: min. 6 rdzeniowy 12 wątkowy o minimalnym taktowaniu rdzenia 2,7 GHz 

 Pamięć RAM: minimum 16GB DDR4  

 Dysk twardy: Typ SSD, pojemność min. 512 GB  

 Karta graficzna zintegrowana  

 Karta dźwiękowa zintegrowana  

 Porty/ złącza: 1 x HDMI, 1 x gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe, min 1 x USB 2.0, 

min. 1 x USB 3.0, Bluetooth, Kamera 720p, Port LAN 10/100/1000,  

 WiFi: Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AC 

 Napęd optyczny: nie jest wymagany  

 Klawiatura: układ US, klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym, 

podświetlana 

 Bateria: sprawna, czas pracy min. 6h  

 Zasilacz: dedykowany do marki laptopa  

 Zainstalowany system operacyjny w polskiej wersji językowej (wersja dla uczelni)  

 Oprogramowanie do pracy biurowej zawierające edytor tekstu, arkusz  kalkulacyjny, 

oprogramowanie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, wraz 

z nieograniczoną w czasie oraz przestrzeni licencją producenta 

 Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji 

produktowej- możliwość weryfikacji na stronie producenta konfiguracji fabrycznej 

zakupionego sprzętu, możliwość weryfikacji na stronie producenta 

posiadanej/wykupionej gwarancji, możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia 

po podaniu unikalnego numeru seryjnego,. 

 Mysz uniwersalna, optyczna, z przeznaczeniem do pracy biurowej, , łączność 

bezprzewodowa, profil dla praworęcznych, rolka do przewijania, liczba przycisków 3 

szt.,  

 Torba ochronna dostosowana rozmiarem do wielkości komputerów przenośnych, 

wykonana z poliestru lub innego wytrzymałego materiału, umożliwiająca 

przechowywanie zasilacza, myszy. 

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania specyfikacji określone w niniejszym zapytaniu 

ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia. 



 
 

Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego. 

Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. 

Zamawiający wymaga, aby cały oferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, posiadał 

wymagane prawem atesty i certyfikaty i były gotowe do pracy.  

W szczególności wszystkie wymienione sprzęty składające się na przedmiot zamówienia 

muszą spełniać następujące warunki: 

1. są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich; 

2. posiadać dołączone niezbędne instrukcje, karty gwarancyjne i materiały dotyczące 

użytkowania, w języku polskim; 

3. dostawa urządzeń ma nastąpić w opakowaniach fabrycznych; 

4. oprogramowanie ma być fabrycznie nowe - licencje i klucze nie używane; 

5. certyfikaty potwierdzające kompetencje oraz właściwości urządzeń - akceptowane będą 

tylko te, które wystawiła organizacja uprawniona do tego typu czynności. 

Potwierdzenie uprawnień i certyfikatów przez samego wykonawcę nie będą podlegać 

ocenie.  

6. na komputery typu laptop Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 

minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru towaru. 

7. Na pozostały sprzęt Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie z kartą 

producenta oraz przepisami krajowymi i wspólnotowymi, jednak nie krótszą niż  na 

okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru towaru. Wykonawca 

winien wystawić dokument gwarancyjny. 

Nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określające np. typ produktu lub 

producenta, zostały podane przykładowo w celu określenia minimalnych oczekiwanych 

parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych produktu. Wykonawca oferując 

przedmiot równoważny do opisanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, jest zobowiązany 

zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych 

i funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez 

Zamawiającego. 

VI. Termin realizacji zamówienia i odbioru prac 

Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie 14 dni od daty podpisania umowy na 

realizację przedmiotowego zlecenia. 

Płatność będzie uregulowana w terminie do 14 dni od daty prawidłowego wystawienia 

faktury na podstawie protokołu odbioru, sporządzonego w formie pisemnej. 

VII. Miejsce realizacji zamówienia 

Collegium Masoviense, ul. Gabriela Narutowicza 35, 96-600 Żyrardów 

VIII. Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach niniejszego 

zamówienia.  

IX. Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 



 
 

X. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

XI. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania ich oceny 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy łącznie spełniają następujące 

warunki: 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie 

zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.  

 Należy wypełnić Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

 

2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 

zamówienia. 

Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie przedmiotu zamówienia 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.  

 Należy wypełnić Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

3) Nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 

a Wykonawcą polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,  

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia. 



 
 

4) Posiadają wiedzę i doświadczenie. 

Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.  

 Należy wypełnić Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

 

5) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania 

zamówienia. 

Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym odpowiednim do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego. 

Należy wypełnić Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

 

6) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.  

 Należy wypełnić Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

 

Ocena spełnienia warunków nastąpi według formuły „spełnia/nie spełnia” na podstawie 

informacji zawartych w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Oferent 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż do 24.12.2021 roku. 

 

XII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 

następujących kryteriów oceny ofert: 

a) Cena netto (waga kryterium: 100%) oferty 

Sposób wyliczania punktów w ramach kryterium Cena netto: 

 



 
 

𝑪 =
𝑪𝑩

𝑪𝒐𝒃
 𝒙[𝟏𝟎𝟎] 

gdzie: 

 C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę, 

 CB – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu, 

 COB – cena zaoferowana w ofercie badanej. 

 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po 

przecinku. 

Zamówienie na  realizację określonego zadania zostanie udzielone Oferentowi, którego 

oferta nie będzie podlegać odrzuceniu i w wyniku oceny zajmie najwyższe miejsce 

według liczby punktów. 

 

XIII. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty  

1. Termin składania ofert: 18.11.2021 r. do godz. 23:59:59. 

2. Oferty przygotowane na wzorze załączonym do niniejszego zapytania ofertowego 

(Załącznik nr 1) wraz z Oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu (Załącznik nr 2), Oświadczeniem o braku powiązań (Załącznik nr 

3) i parafowanym Wzorem umowy (Załącznik nr 4) należy: 

a. przesłać  pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów lub 

dokumenty podpisane elektronicznie) do 18.11.2021 r. do godz. 23:59:59 na 

adres: mailowy: koordynator_programu@cm.edu.pl lub 

b. przesłać oryginał operatorem pocztowym lub kurierem z dopiskiem 

„Zapytanie ofertowe WSP/2/2021” do 18.11.2021 r. na adres: Collegium 

Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, ul. Gabriela Narutowicza 35, 

96– 600 Żyrardów. 

3. Termin wpływu oferty to godzina wpływu na serwer pocztowy Zamawiającego 

lub godzina wpływu do Zamawiającego na adres wskazany w punkcie IX 1.c. 

niniejszego zapytania. 

4. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną przez Zamawiającego 

odrzucone i nie będą poddane ocenie.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do 

uzupełnień/wyjaśnień, w tym także w przypadku złożenia oferty na niewłaściwym 

formularzu.  

6. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana w 

dogodnym dla obu stron terminie. 

XIV. Wykluczenia z udziału w postępowaniu  

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

mailto:koordynator_programu@cm.edu.pl


 
 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające 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 drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Zamawiający, w celu potwierdzenia braku powiązań osobowych lub kapitałowych, 

wymaga przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego). 

XV. Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia 

Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego niniejszego postępowania są 

możliwe pod warunkiem, że nie wpłyną one negatywnie na realizację przedmiotu 

umowy. 

Jakakolwiek umowa zawarta w konsekwencji niniejszego Zapytania ofertowego, 

powinna być wynikiem negocjacji i wzajemnej akceptacji warunków umowy pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, w tym m.in. w zakresie terminu realizacji zamówienia, 

własności intelektualnej, poufności, wyboru prawa, ewentualnego odszkodowania 

z tytułu roszczeń osób trzecich pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, 

w następującym zakresie: 

1. Rozwiązania umowy, bez regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy, 

jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie projektu  

pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” przez Instytucję 

Pośredniczącą. 

2. Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy 

Zamawiającego z Instytucją udzielającą wsparcia, jeżeli umowa ta została 

zmieniona po udzieleniu zamówienia. 

3. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest 

dopuszczalna w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie 

podpisywania umowy.  

4. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku, jeśli 

wystąpi zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia („siła wyższa”), 

w wyniku którego nie będzie możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu 

wykonania przedmiotu zamówienia.  

5. Zmiany w umowie mogą zostać dokonane, jeśli nastąpi na tyle istotna zmiana w 

procesie realizacji przedmiotu zamówienia (np. kwestie związane z łańcuchem 



 
 

dostaw), że realizacja umowy nie będzie mogła się odbyć zgodnie z pierwotną 

propozycją, a zmian tych nie dało się przewidzieć w momencie zawarcia umowy. 

 

Ponadto dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

wskazane jest w szczególności, gdy: 

1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

2. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 

sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 

Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony. 

XVI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

Pytania o charakterze roboczym można kierować do: Anny Krakowiak - Rusockiej, adres e-

mail: koordynator_programu@cm.edu.pl 

XVII. Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający wybierze jedną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert spełniających 

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. 

Jeżeli zmiany będą mogły mieć istotny wpływ na składane w postępowaniu oferty, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Informacja o zmianach zostanie 

umieszczona tak jak ogłoszenie, na stronie: www.cm.edu.pl 

3. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy Zamawiający 

może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia na każdym etapie bez podania przyczyny. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości: 30% 

wartości  przedmiotu umowy, 

2) w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę z przyczyn leżących po Jego stronie w wysokości 20 % wartości 

przedmiotu umowy, 

3) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy w wysokości: 2 % wartości przedmiotu umowy, za każdy 

dzień zwłoki, liczony po upływie terminu na zakończenie przedmiotu umowy, 

6. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez 

potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

7. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody lub nie została w danym przypadku 

przewidziana, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

8. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia staje się wymagalne: 

a. za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 

b. za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych 

dni. 

mailto:koordynator_programu@cm.edu.pl


 
 

 

XVIII. Załączniki 

1. Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty. 

2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

3. Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań. 

4. Załącznik nr 4: Wzór umowy. 

 

 

 


