ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie poniżej 30 tys. EURO netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na
celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579)
II. Zamawiający
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha
Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa
www.ksap.gov.pl
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i
oprogramowania, w podziale na części:
Część I
1. Markowy komputer biurowy bez monitora - liczba sztuk: 22
- system: Windows 10 Pro 64 bit PL
- procesor wielordzeniowy
- minimalne taktowanie bazowe: 3.0 GHz
- minimalna liczba rdzeni: 4
- minimalna liczba wątków: 4
- technologia produkcji procesora: 14 nm
- architektura: 64 bit
- pamięć RAM: 8 GB w dwóch kościach po 4GB pracujących w trybie dual-channel
- minimum jedno wolne gniazdo pamięci RAM pozwalające na dalszą rozbudowę pamięci
- karta graficzna zintegrowana
- wolny slot pozwalający na zainstalowanie dedykowanej karty graficznej
- preferowane wyjście VGA (D-Sub) w celu podłączenia monitora
- dopuszczamy możliwość zaoferowania komputera z wyjściem HDMI lub DP wraz
z dostarczonym kablem pozwalającym na podłączenie monitora wyposażonego w złącze
VGA (D-Sub)
- karta dźwiękowa zintegrowana
- wyjście audio do podłączenia głośników lub słuchawek
- gniazdo wyjścia audio niezintegrowane z mikrofonem (osobno audio, osobno mikrofon)
- gigabitowa karta sieci przewodowej z portem RJ45 o transmisji dwukierunkowej z diodą
sygnalizacyjną
- dysk minimum 300 GB (HDD lub SSD)
- w przypadku dysku SSD dysk wykorzystujący pamięci synchroniczne MLC NAND
o współczynniku TBW minimum 130TB
1

- napęd optyczny DVD
- zasilacz standardowy ATX, posiadający certyfikat TÜV SÜD lub równoważny,
o sprawności określanej certyfikatem 80 PLUS Bronze lub wyższym
- dołączona klawiatura USB oraz mysz optyczna z rolką USB
- obudowa stojąca typu Tower
- obudowa komputera posiadająca minimum 2-a porty USB z przodu obudowy
- komputer posiadający znak CE
- gwarancja minimum 3 lata
Część II
2. Markowy Ultrabook – liczba sztuk: 1
- system: Windows 10 Pro 64 bit PL
- procesor wielordzeniowy
- minimalne taktowanie bazowe: 2.3 GHz
- minimalna liczba rdzeni: 2
- minimalna liczba wątków: 4
- przekątna ekranu: 13" lub 12"
- powłoka ekranu: antyrefleksyjna lub matowa
- pamięć RAM: 8 GB
- pojemność dysku: 128 GB lub więcej
- typ dysku: SSD
- minimum 2-a porty USB
- port VGA lub port HDMI/DP z dołączonym adapterem VGA pozwalający na podłączenie
zewnętrznego monitora lub rzutnik za pomocą złącza D-SUB
- gigabitowa karta sieci przewodowej z portem RJ45 o transmisji dwukierunkowej z diodą
sygnalizacyjną
- karta sieci bezprzewodowej pracująca w standardzie 802.11n lub wyższym pozwalająca
na podłączenie do punktu bezprzewodowego pracującego w standardzie 802.11n
w paśmie 2,4 GHz
- dołączony zasilacz
- ultrabook przenośny, waga poniżej 2kg
- ultrabook i zasilacz posiadający znak CE
- gwarancja minimum 2 lata
3. Markowa stacja dokująca do ultrabooka – liczba sztuk: 1
- stacja dokująca (replikator portów) współpracująca z oferowanym ultrabookiem
- działająca w trybie hot plug, pozwalająca na wpinanie i wypinanie ultrabooka
bez wyłączania go
- port VGA (D-Sub) pozwalający na podłączenie monitora
- port Ethernet gigabitowy, RJ45 o transmisji dwukierunkowej z diodą sygnalizacyjną
- minimum 4-y porty USB
- gniazdo zasilania z dołączonym zasilaczem, pozwalający na podpięcie stacji dokującej
do prądu z możliwością ładowania podłączonego do stacji ultrabooka
2

- stacja podłączana przez złącze dedykowane producenta ultrabooka
- gwarancja minimum 1 rok
Część III
4. Minikomputer Compute Stick – liczba sztuk: 1
- minikomputer Compute Stick wpinany do portu HDMI w TV
- system: Windows 10 Home
- procesor wielordzeniowy
- minimalne taktowanie bazowe: 900 MHz z trybem turbo minimum do 2.2 GHz
- minimalna liczba rdzeni: 2
- minimalna liczba wątków: 4
- technologia produkcji procesora: 14 nm
- pamięć RAM: 4 GB
- pojemność dysku: 64 GB lub więcej
- typ dysku: SSD
- karta sieci bezprzewodowej pracująca w standardzie 802.11n lub wyższym,
pozwalająca na pracę w paśmie 2,4 GHz i 5 GHz, pozwalająca na podłączenie do punktu
bezprzewodowego pracującego w standardzie 802.11n w paśmie 2,4 GHz
- złącze HDMI
- złącze USB
- gwarancja minimum 2 lata
Część IV
5. Pakiet biurowy Office - liczba sztuk: 26
Pakiet biurowy Office 2016 Professional PL MOLP Academic/AE/Edu zawierający
programy Word, Excel, PowerPoint oraz Access.
MOLP zarejestrowany na adres: wt@ksap.gov.pl
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części lub tylko na części przez siebie wybrane:
Część I
1. Markowy komputer biurowy bez monitora - liczba sztuk: 22
Część II
2. Markowy Ultrabook – liczba sztuk: 1
3. Markowa stacja dokująca do ultrabooka – liczba sztuk: 1
Część III
4. Minikomputer Compute Stick – liczba sztuk: 1
Część IV
5. Pakiet biurowy Office - liczba sztuk: 26
IV. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia musi być wykonany i dostarczony najpóźniej do dnia 24 listopada 2017 r.
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V. Wymagania w stosunku do Wykonawcy
Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem
technicznym do wykonania usługi.
VI. Zawartość oferty
a. Cenę oferty stanowi suma cen jednostkowych zwiększona o podane ilości wraz
z podatkiem VAT.
b. Cena określona w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostaw.
VII. Płatności
Rozliczenie nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
VIII. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferta przedstawiona na formularzu ofertowym musi być przesłana w nieprzekraczalnym
terminie do 30 października 2017 r. do godz. 12:00, jedną z możliwych dróg:
a) skan oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tomasz.wronski@ksap.gov.pl
b) poprzez pocztę (decyduje data dostarczenia przesyłki kurierskiej)
c) dostarczona osobiście do siedziby Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56,
Warszawa.
Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.
IX. Zmiana lub wycofanie oferty
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
że nastąpi to przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem składania ofert.
X. Termin związania ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
XI. Kryteria wyboru oferty
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi
kryteriami:
- kryterium cena - 80%,
- gwarancja - 20%.


Punktacja przyznawana w kryterium „cena” (C):
𝑪 𝒑𝒖𝒏𝒌𝒕ó𝒘 =

𝑪𝒆𝒏𝒂 𝒏𝒂𝒋𝒕𝒂ń𝒔𝒛𝒆𝒋 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒚 𝒙 𝟖𝟎 𝒑𝒌𝒕
𝑪𝒆𝒏𝒂 𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒆𝒋 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒚

C punktów – liczba punktów za kryterium „cena”
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Zamawiający w ramach tego kryterium przyzna łącznie maksymalnie 80 pkt.



Punktacja przyznawana w kryterium „gwarancja” (G):
- gwarancja zgodna z przedmiotem zamówienia: 0 punktów
- gwarancja wyższa o rok od podanej w przedmiocie zamówienia: 10 punktów
- gwarancja wyższa o dwa lata od podanej w przedmiocie zamówienia: 20 punktów
Zamawiający w ramach tego kryterium przyzna łącznie maksymalnie 20 pkt.

2. Ocena końcowa wyliczona zostanie po zsumowaniu punktów uzyskanych za ocenę
kryterium cena oraz okres gwarancji. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana
oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
SUMA pkt = C pkt + G pkt

XII. Informacje dodatkowe
a. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania w każdym czasie bez
wyboru którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny takiej decyzji.
b. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą i poinformuje drogą mailową
o wyborze najkorzystniejszej oferty. Brak odpowiedzi ze strony Zamawiającego oznacza
nienawiązanie współpracy, a Wykonawca składający ofertę nie może rościć praw do
realizacji zlecenia wynikającego z przedmiotowego zapytania ofertowego.
c. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty podpisze umowę z wybranym
wykonawcą.
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