
    

 

Projekt  współfinansowany ze środków  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie sprzętu komputerowego w ramach 

projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych pn.:  

 

- „Droga do zatrudnienia” (umowa nr ZZO/000244/03/D z dnia 13.04.2021 r.). 

- „Absolwent” (umowa nr ABS/000003/03/D z dnia 06.12.2019 r.), 

 

Nr postępowania: FFM/02/2023/Z-O/A-O, data: 22 lutego 2023 r. 
 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

             Fundacja Fuga Mundi ul. Hutnicza 20 B, 20 – 218 Lublin 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz 

oprogramowania według poniższego zestawienia. Dostawca będzie zobowiązany do 

dostarczenia i zainstalowania zamawianego sprzętu do siedziby zamawiającego. Umowa 

o dostawę sprzętu będzie zawierała zapis zobowiązujący dostawcę do odebrania i 

ponownego dostarczenia sprzętu z siedziby zamawiającego lub biura na terenie Lublina 

w przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej przez okres 1 roku od daty 

zakupu.  

 

2.1.1. Laptopy : 

- Projekt „Droga do zatrudnienia” – 3 sztuk, 

- Projekt „Absolwent”- 10 sztuk, 

 

Łącznie – 13 sztuk. 

 

2.1.2. Zestaw komputerowy (stacja robocza, myszka, klawiatura) 

- Projekt „Droga do zatrudnienia ”- 5 sztuk, 

 

Łącznie – 5 sztuk. 

 

2.1.3. Oprogramowanie komputerowe (Pakiet Office, Antywirus) 

- Projekt „Droga do zatrudnienia”- 8 sztuk, 

- Projekt „Absolwent”- 10 sztuk, 

 

Łącznie – 18 sztuk 

 

2.1.4. Urządzenie wielofunkcyjne 

- Projekt „Absolwent – 2 sztuka, 

 

Łącznie – 2 sztuki 

 

2.1.5. Monitory do zestawów stacjonarnych 

- Projekt „Droga do zatrudnienia”- 5 sztuk, 
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Łącznie – 5 sztuk 

 

2.1.5. Niszczarka do dokumentów 

- Projekt „Absolwent”- 2 sztuki, 

 

Łącznie – 2 sztuki 

 

2.2 Zamawiany sprzęt musi spełniać minimalne wymagania podane poniżej. 

 

2.2.1 Minimalne wymagania Laptopa: 

 

- Procesor: Intel Core i5, AMD  Ryzen 5 lub równoważny, 

-Pamięć RAM: 16 GB , 

-Dysk SSD: 512 GB, 

-Przekątna ekranu: 15,6" 

-Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (Full HD), 

- Wi-Fi  

 

2.2.2 Minimalne wymagania zestawu oprogramowania: 

- Microsoft Office 2019 lub nowszy, 

- Antywirus aktualizacja minimum 12 miesięcy, 

- Obszar zastosowania Firmowy, 

- Program antywirusowy aktualizacja 12 miesięcy, 

- Polska wersja językowa. 

 

2.2.3 Minimalne wymagania monitora 

 

-Częstotliwość odświeżania: 75 Hz, 

-Podstawowe złącza: HDMI x2, 

-Przekątna ekranu: 27", 

-Rozdzielczość: 1920x1080 Full HD, 

-Typ matrycy: IPS, 

- Format obrazu 16:9 

 

2.2.5 Minimalne wymagania drukarki wielofunkcyjnej: 

 

- Druk w technologii laserowej, monochromatyczny, dwustronny, 

- Interfejs: Ethernet, USB, Wi-Fi. 

- Rozdzielczość druku 1200X1200 dpi 

- Funkcja skanowania, 

- Funkcja kopiowania, 

- Format A4, 

- Pamięć zainstalowana 64 MB, 

- Szybkość druku dwustronnego 15 obr.min. 

 

 

2.2.6 Minimalne wymagania stacja robocza 

- Procesor: Intel Core i5, AMD  Ryzen 5 lub równoważny, 

-Pamięć RAM: 16 GB , 

-Dysk SSD: 512 GB, 

- System operacyjny Windows 11 lub równoważny, 

- 3 złącza USB, 

- Złączę HDMI, 

- Złącze RJ 45. 
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-Wi-Fi. 

 

2.2.6 Minimalne wymagania niszczarka do dokumentów 

 

- Stopień tajności P 4 

- Moc minimum 200 W, 

- Kosz 25 litrów. 

 

 

2.3 Gwarancja 

 

Zamawiany sprzęt zostanie objęty minimum 12 miesięczną gwarancją producenta. 

 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ 

 CPV 30236000 - 2 – Dostawa sprzętu komputerowego. 

 

4. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY 

 

Wykonawca zobowiązany dostarczyć sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie spełniające 

minimalnie wymagania opisane w opisane w zamówieniu.  

 

5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

Materiały muszą zostać dostarczone do siedziby zamawiającego do dnia 30 marca 2023 roku. 
 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Złożenie oferty w sposób i w terminie wskazanym przez zamawiającego. 

 

7. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z 

REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 

 

Rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia będą wykonywane w złotych polskich. 

 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim używając formularza złożenia oferty będącego 

załącznikiem nr 1. 

 

9. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI 

WYKONAWCAMI 

 

Wiesław Piasecki – Członek Zarządu Fundacji Fuga Mundi. 

 

10. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

 

Ofertę należy przesłać na adres e-mailowy : fundacjafm@gmail.com, pocztą tradycyjną lub złożyć 

osobiście w siedzibie Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi ul. Krochmalna 13/1, 20 – 401 Lublin 

w nieprzekraczalnym terminie 2 marca 2023 roku do godziny 12.00. 
 

11. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY 

 

   Kryterium branym pod uwagę podczas oceny ofert i wyboru wykonawcy będzie: Cena – 100 %. 

 

 

12. SPOSÓB OBLICZANIA OFERTY 

mailto:fundacjafm@gmail.com
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12.1. Waga punktowa będzie przyznawana na  podstawie cenny za dostarczenie wszystkich produktów 

objętych zamówieniem. Dostawa zostanie zlecona jednemu wykonawcy. Na dostawę sprzętu 

zakupywanego w  ramach jednego projektu zostanie zawarta odrębna umowa. 

 

Cena – 100 % (Cena brutto oferty najtańszej / cenna brutto oferty badanej) *100 = liczba punktów. 

  

Oferty będą oceniane oddzielnie dla każdego projektu. 

 

12.2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium. 

 

Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku i będą stanowić końcową ocenę oferty. 

 

13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

13.1. Podpisanie umowy o dostawę sprzętu i oprogramowania zaproponowanego w ofercie. Na 

dostawę sprzętu w ramach każdego projektu zostanie podpisana osobna umowa. 

13.2. Złożenie oświadczenia o nieposiadaniu zaległości wobec: Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. 

 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 10 marca 2023 roku. 

 

15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

15.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

 

 

16. FINANSOWANIE 

 

16.1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w ramach projektów pn.: 

- „Droga do zatrudnienia” (umowa nr ZZO/000244/03/D z dnia 13.04.2021 r.), 

-„Absolwent” (umowa nr ABS/000003/03/D z dnia 06.12.2019 r.). 

 

 

17. INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADAMIANIA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

 

Informacja o wynikach postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego: 

 

www.praca.ffm.pl. 

 

 

 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 

a) Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są  

z zamawiającym  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane  
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z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo                           

lub kapitałowo. 

b) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, 

a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami  

w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania 

Fundacji Fuga Mundi do zawarcia umowy. Fundacja Fuga Mundi może odstąpić                           od 

podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. 

c) Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji ceny z podmiotem który złoży najkorzystniejszą 

ofertę w przypadku przekroczenia zaplanowanej wysokości środków finansowych 

zaplanowanych na zakup przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

Do zapytania ofertowego dołączono: 

 

Załącznik nr 1 – Formularz złożenia oferty, 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

Formularz złożenia oferty 
 

Dotyczy zapytania ofertowego FFM/02/2023/Z-O/A-O, data:. z dnia 22 lutego 2022 r (CPV 

30236000 - 2 – Dostawa sprzętu komputerowego)  w ramach projektu współfinansowanego ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.:  

- Droga do zatrudnienia (umowa nr ZZO/000244/03/D z dnia 13.04.2021 r.), 

- „Absolwent” (umowa nr ABS/000003/03/D z dnia 06.12.2019 r.). 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego składam następująca ofertę: 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość 

zamawianych 

sztuk 

Cena brutto łącznie 

1. Laptop 13  

2. Zestaw komputerowy (stacja robocza, 

myszka, klawiatura) 

5  

3. Oprogramowanie komputerowe 

(Pakiet Office, Antywirus) 

18  

4. Drukarka wielofunkcyjna 2  

6. Monitory 5  

7. Niszczarka 2  

 

 

 

Zaproponowane przedmioty dostawy spełniają minimalne wymagania zawarte w zapytaniu. 

W przypadku zaproponowania przedmiotu o innych parametrach niż wskazane w zapytaniu ofertowym 

którego dotyczy oferta (parametry minimum) należy załączyć proponowaną specyfikacje z 

uwzględnieniem parametrów wskazanych w zapytaniu. 
 

…………..……………………………………….. 

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty 

Oświadczam że nie jestem  powiązany osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą  lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności 

poprzez: 

1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4. 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. 

………….……………………………………………………. 

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 

 


