
 

 

 

 

WR.042.6.22.2017          Nowy Sącz, 18.09.2017 roku 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego 

 ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz  

tel. (18) 41 41 600, fax 18 41 41700 

e-mail: powiat@nowosadecki.pl 

NIP 734-35-44-080 

 

Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego (Zamawiający) zwraca się z prośbą 

o przedstawienie oferty cenowej na dostawę 15 sztuk tabletów stanowiących pomoc 

dydaktyczną dla uczestników projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 

II”, z uwzględnieniem poniższych wymagań:  

I. Tryb postępowania: 

Postępowanie prowadzone będzie w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie art. 

4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 

z  2017 r. poz. 1579). 

II. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 sztuk tabletów stanowiących pomoc 

dydaktyczną dla uczestników projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego 

w Małopolsce II” na  potrzeby pracy w sieci Internet, wideokonferencji.  

2. Termin realizacji zamówienia: 15 dni od dnia podpisania umowy.  

3. Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, 

pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone 

w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez 

śladów używania i uszkodzeń mechanicznych. 

4. Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego 

przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów. 

5. Dostarczony sprzęt musi posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną 

w języku polskim. 

6. Dostarczony sprzęt musi być objęty minimum 24 miesięczną gwarancją. 

7. Zasady dostawy: 

a) Miejsce dostawy: siedziba Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Wydział 

Rozwoju, ul. Tadeusza Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz, 

b) Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego na piśmie o 

planowanym terminie dostawy co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem, 

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 13.00, 

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich 

jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez 



 

 

 

 

przedstawicieli Zamawiającego oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych 

do prawidłowego wykonania zamówienia. 

9. Wykonawca uruchomi wszystkie dostarczone urządzenia w miejscu ich dostawy. 

10. Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu: 

Tablet – 15 sztuk o parametrach technicznych nie gorszych niż: 

 Ekran  dotykowy  o przekątnej min. 7 cali z rozdzielczością min. 1280  x  800 

pikseli, 

 Pocesor: 4 - rdzeniowy, taktowanie procesora min. 1.0 GHz, 

 Pamięć wbudowana min. 8 GB, 

 Pamięć RAM: minimum 1,5 GB, 

 Inne: 

 WiFi 802.11 b/g/n, 

 Bluetooth, 

 Moduł GPS, 

 Czytnik kart pamięci, 

 Kamera przód: min. 2 Mpx, 

 Kamera tył: min. 5 Mpx, z funkcją autofocus, 

 Mikrofon,  

 System operacyjny: pozwalający na korzystanie z funkcjonalności tabletu oraz 

umożliwiający samodzielne instalowanie aplikacji, zarówno tych ze sklepu producenta 

jak również z poza tego sklepu, 

 Zainstalowane oprogramowanie typu pakiet biurowy zawierające edytor tekstu oraz 

arkusz kalkulacyjny, 

 Złącza/porty: 1x wyjście słuchawkowe, min. 1 x USB, min. 1 x gniazdo karty SIM, 

 Zawartość  zestawu:  Etui dedykowane przez producenta zabezpieczające urządzenie 

przed zniszczeniem, karta pamięci 32 GB kompatybilne z urządzeniem, ładowarka 

sieciowa, kabel USB, 

 Gwarancja: minimum 24 miesiące. 

 

III. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

30213200-7 Komputer, tablet 

IV. Termin związania ofertą: 

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

V. Termin realizacji zamówienia: 

15 dni od dnia podpisania umowy 

 

VI. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 

100% cena 

VII. Pozostałe warunki: 

1. Sposób przygotowania ofert: 



 

 

 

 

1) każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, 

2) ofertę stanowi druk oferty stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego, 

3) oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez 

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, 

4) jeżeli oferta zostanie podpisana przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy – należy dołączyć, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem, właściwe umocowanie prawne do składania oświadczeń 

woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, 

5) ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby 

podpisującej tą ofertę lub przez osobę upoważnioną, 

6) oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych w następujący 

sposób:  

 

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

/nazwa Wykonawcy/ 

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

/adres Wykonawcy/ 

 

Z dopiskiem: Oferta na dostawę 15 sztuk tabletów stanowiących pomoc dydaktyczną 

dla uczestników projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, 

sprawa nr WR.042.6.22.2017 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami postępowania, nie 

powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wybrania oferty najkorzystniejszej, 

gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom postępowania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego zapytania 

ofertowego przed upływem terminu składania ofert. 

6. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym momencie bez podania 

przyczyn. 

7. Oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta 

lub, gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

 

VIII. Czas i miejsce składania ofert: 

1. Termin składania ofert – 25 wrzesień 2017 r. do godz. 11:00. 

2. Miejsce składania ofert: 

 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu 



 

 

 

 

 Kancelaria Administracyjna, pok. 113  

 ul. Jagiellońska 33 

 33-300 Nowy Sącz 

IX. Informacje końcowe: 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego  

jest Anna Mordarska, tel. (18) 41 41 773, e-mail: anmordarska@nowosadecki.pl 

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00). 

2. Wykonawcy składający oferty zostaną poinformowani o wyniku postępowania. 

Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.  

3. Po zakończeniu postępowania Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza zawrze umowę w terminie i miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

4. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu 

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. 

 

 

 

DYREKTOR 

Wydziału Rozwoju  

(-) Danuta Krok 

….. 

…………………………………………… 

/podpis/ 

 

 


