Warszawa, dnia 14.01.2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) zwraca się z zapytaniem
ofertowym dotyczącym zakupu i dostawy komputerów w ramach projektu „Wsparcie
rozwoju e-administracji w PJATK”.
I.

Zamawiający
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

II.

Przedmiot zamówienia i specyfikacja techniczna zamówienia (sprzęt fabrycznie
nowy, nieużywany)

L.p.

Nazwa sprzętu

Specyfikacja (wymagania minimalne)

Część 1
zamówienia

Laptop DELL
Vostro 3591
15,6 FHD i71065G7 16GB
512GB SSD
MX230 FPR
W10P
3YBWOS

Matryca:
• Przekątna matrycy: 15,6"
• Ekran dotykowy: Nie
• Standard matrycy: Full HD
• Rozdzielczość matrycy: 1920 x 1080
• Powłoka matrycy: Matowa
• Technologia ekranu: TN
• Jasność matrycy: 220 nit
Procesor:
• Producent procesora: Intel®
• Rodzina procesora: Core i7
• Model procesora: Core i7-1065G7
• Liczba rdzeni procesora: cztery
• Taktowanie rdzeni procesora: 1,3 GHz
• Taktowanie trybu turbo procesora: 3,9
GHz
• Pamięć cache procesora: 8 MB
Pamięć RAM:
• Zainstalowana pojemność pamięci RAM:
16 GB (8GB DELL + 8GB Crucial)
• Ilość slotów pamięci RAM: 2
• Możliwość rozbudowy pamięci RAM: do
32 GB
• Technologia wykonania pamięci RAM:
SODIMM DDR4
• Częstotliwość pamięci RAM: 3200 MHz
Dysk:
• Liczba zainstalowanych dysków: 1 szt.
• Typ dysku: SSD
• Pojemność dysku: 512 GB

Liczba
sztuk
6

•

Interfejs dysku: M.2 (PCIe/NVMe 2230)

Karta graficzna:
• Producent karty zintegrowanej: Intel®
• Model karty zintegrowanej: Iris Plus
Graphics
• Producent karty dedykowanej:
NVIDIA®
• Model karty dedykowanej: GeForce
MX230
• Pamięć karty dedykowanej: 2 GB
Multimedia:
• Karta dźwiękowa: HD Audio
• Ilość głośników: 2
• Wbudowana kamera: 0,9 Mpix
• Wbudowany mikrofon: Tak
• Czytnik kart pamięci: Tak
Komunikacja:
• Karta sieciowa: przewodowa
10/100/1000 Mbps
• Typ bezprzewodowej karty sieciowej:
802.11 b/g/n/ac
• Bluetooth 4.2
• Interfejsy WE/WY
• HDMI: 1 szt.
• USB 2.0: 1 szt.
• USB 3.0: 2 szt.
• RJ-45 [LAN]: 1 szt.
• Wyjście słuchawkowe: Combo
• Wejście mikrofonu: Combo
Klawiatura:
• Układ klawiatury: Qwerty (International)
• Panel numeryczny klawiatury: Tak
• Odporność na zachlapanie klawiatury:
Tak
Urządzenie wskazujące: Touchpad
System operacyjny:
• Wersja systemu operacyjnego: Windows
10 Pro wielojęzyczny
• Architektura systemu: 64 bit
Systemy zabezpieczeń:
• Gniazdo linki zabezpieczającej: Tak,
Noble
• Czytnik linii papilarnych: Tak
• Szyfrowanie TPM: Tak
Akumulator:
• Technologia wykonania baterii: Litowopolimerowa
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Część 2
zamówienia

Dell Latitude
5320

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Ilość komór baterii: 3 komorowa
• Pojemność baterii: 42 Wh
5-1135G7 Trans, układ graficzny Intel Iris
Xe, Thunderbolt, 16 GB
Rejestracja w programie EPEAT 2018 (Gold)
Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 jedenastej
generacji (4 rdzenie, 8MB pamięci
podręcznej, podstawowa częstotliwość 2,4
GHz, do 4,2 GHz)
Etykieta ESTAR
Wyświetlacz dotykowy LCD o rozdzielczości
FHD
Podpórka na nadgarstek, czytnik linii
papilarnych, stykowy i bezstykowy czytnik
kart SmartCard, NFC, Thunderbolt 4
Wyświetlacz dotykowy WVA o przekątnej
13,3" i rozdzielczościFHD (1920 x 1080),
powłoka przeciwodblaskowa, kamera HD na
podczerwień, 300 nitów, obsługa interfejsu
WLAN/WWAN
Ramka kamery HD na podczerwień – osłona
kamery
Brak funkcji AutoPilot
Dokumentacja angielska, czeska, słowacka,
polska, węgierska
Skrócony przewodnik dotyczący notebooka
Wysyłka systemu, Latitude 5320 w płaskiej
obudowie
16 GB pamięci zintegrowanej
Samoszyfrujący dysk SSD M.2 PCIe NVMe
Opal 2.0 Class 40 o pojemności 256 GB
Europejski przewód zasilający
4-ogniwowa bateria 63 Wh z obsługą funkcji
ExpressChargeTM
Etykieta zasobu — usługi ProSupport
(witryna, kod paskowy, adres MAC
wbudowanej karty sieciowej)
Etykieta wysyłkowa z konfiguracja
zamówienia (data wysyłki, model, szybkość
procesora, pojemność dysku, pamięć RAM)
Etykieta procesora Intel Core™ i5
Zasilacz 65 W ze złączem Type-C, EPEAT
Karta Intel Wi-Fi 6 AX201 2x2 .11ax 160
MHz z modułem Bluetooth 5.1
Sterownik karty WLAN Intel Wireless
AX201
Angielska/międzynarodowa klawiatura z
jednym urządzeniem wskazującym i
podświetleniem
Windows 10 Pro (64-bitowy) wielojęzyczny
Microsoft Office (30-dniowa wersja próbna)
— brak licencji na pakiet Office
Dodatkowe oprogramowanie:

1
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Część 3
zamówienia

Komputery
Dell
OptiPlex 7470
All-in-One w
konfiguracji
BTO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

McAfee Small Business Security — 30dniowa wersja próbna
Configuration Services Standard System
Asset Label Location
Configuration Services Standard ShipBox
Label Location
Konfiguracja niestandardowa BTO
VMware Carbon Black Cloud Endpoint
Standard NGAV, B-EDR, w/Dell ProSupport
for Software 1 Year
Tylne drzwiczki do notebooka 5320
1Y Collect and Return Service
1Y Basic Onsite Service Upgrade
Y2-3 Basic Onsite Service Extension
OptiPlex 7470 All-in-One BTX
Intel® Core™ i5-9500 (6 rdzeni/9MB/6
wątków/od 3,0GHz do 4,4GHz/65W);
obsługa systemów Windows 10/Linux
Windows 10 Pro (64-bitowy) wielojęzyczny
Microsoft Office - 30-dniowa wersja próbna,
wyklucza licencję pakietu Office
Wyświetlacz LCD bez obsługi dotykowej,
Dell OptiPlex AIO
OptiPlex All-in-One Height Adjustable
Stand, 7470 All-in-One
8GB (1x8GB) pamięci DDR4 2666MHz bez
funkcji ECC
Dysk SSD M.2 PCIe NVMe Class 35 o
pojemności 256GB
Podkładka termoprzewodząca
Screw for M.2 SATA SSD
Zintegrowana karta graficzna Intel, Dell
OptiPlex
Intel Wireless-AC 9560, dwuzakresowa karta
W-Fi 802.11ac 2x2 z funkcją MU-MIMO i
moduł Bluetooth 5
Europejski przewód zasilający
Dokumentacja angielska, czeska, słowacka,
polska, węgierska
Setup and feature guide for 7470AIO
Dell KM636 zestaw z bezprzewodową
klawiaturą i myszą (QWERTY) - wersja
amerykańska/międzynarodowa (angielska),
czarna

16

Gwarancja na sprzęt minimum 36 miesięcy.
III.

Warunki wykonania
Termin wykonania zamówienia: dostawa w okresie nie dłuższym niż 20 dni roboczych
od podpisania umowy z Dostawcą.
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Miejsce dostarczenia zamówienia:
Polsko-Japońska Akademii Technik Komputerowych,
ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa (w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego).
W przypadku dostawy jednostek centralnych komputerów, monitorów, zestawy
komputerów stacjonarnych, PJATK ma możliwość zastosowania 0% VAT na
podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz.U.2011.177.1054).
Podstawą do wystawienia faktury z 0% stawką VAT jest dostarczenie przez
Zamawiającego oryginału zaświadczenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
– w związku ze stosowaniem 0% stawki podatku VAT na podstawie ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Stosowane postanowienia w ww. zakresie zostaną zawarte w umowie z Dostawcą.
IV.

Zasady płatności
Płatność dokonywana będzie w terminie 21 dni roboczych od otrzymania przez
Zamawiającego faktury i po podpisaniu przez strony protokołu odbioru.

V.

Warunki udziału w postępowaniu
O udział w postępowaniu może ubiegać się podmiot, spełniający następujące warunki:
1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym;
3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4) Nie znajduje się w stanie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
5) Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne;
6) Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
7) W przypadku której, wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki
partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki
komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie
został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
8) Wobec którego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary.

VI.

Kryterium oceny ofert
1) Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać oferent - 100 pkt,
2) wyborze oferty decydować będzie liczba otrzymanych punktów.
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3) Zamówienie otrzyma oferent, która uzyska największą liczbę punktów.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej liczby punktów, w oparciu
o następujące kryteria i ustaloną punktację:
O wyborze oferty decydować będzie kryterium ceny - maksimum 100 pkt
Punkty za kryterium „cena” - zostaną obliczone wg następującego wzoru:
(Cena brutto oferty najtańszej/Cena brutto oferty badanej)* 100 = liczba punktów.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który
złoży najkorzystniejszą ofertę.
VII.

Oferta musi zawierać:
W formularzu ofertowym należy wskazać:
1) Pełną nazwę oferenta,
2) Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail do korespondencji oraz
numer NIP,
3) Cenę, która musi być podana w PLN cyfrowo i słownie oraz być wartością brutto.
Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie
koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena będzie obowiązywać
przez cały okres ważności oferty.
Oferent jest zobowiązany do sporządzenia oferty w języku polskim.
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
oferenta, lub osobę do tego upoważnioną (należy dołączyć pełnomocnictwo do
podpisania oferty).
Termin związania ofertą - 30 dni roboczych od terminu składania ofert.
W przypadku stwierdzonych nieścisłości w treści oferty, Zamawiający ma możliwość
zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienie ww. dokumentu. Termin na wyjaśnienie
wynosi 2 dni robocze. Wezwanie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej
wskazany w ofercie. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wyjaśnień
w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.

VIII.

Składanie ofert
Za pośrednictwem maila: Skany oferty z własnoręcznymi podpisami oferenta
i pieczęcią/pieczęciami podmiotu należy wysłać na adres mkrzywicki@pjwstk.edu.pl.
O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpłynięcia oferty na adres mailowy
wskazany w zapytaniu ofertowym do składania ofert.
Kontakt:
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa
e-mail: mkrzywicki@pjwstk.edu.pl
tel.: 22 58 44 529
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IX.

Termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć do dnia 21 stycznia 2021 r. do godziny 13.00.
O terminie złożenia oferty decyduje moment jej dostarczenia do Zamawiającego.

X.

Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji dostawy
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie niezwłocznie powiadomiony
przez Zamawiającego.
Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami – Pan Maciej Krzywicki, mail:
mkrzywicki@pjwstk.edu.pl, tel.: 22 58 44 529

XI.

Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zakupu wybranych
przedmiotów zamówienia.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w
każdym czasie bez podania przyczyny.
3) Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe.
4) Przed upływem składnia ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie o ich wprowadzeniu.
5) Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować
treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana
niezwłocznie wszystkim podmiotom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.
6) Wszelkie zmiany w treści zapytania ofertowego będą zamieszczane na stronie:
https://www.pja.edu.pl/zapytania-ofertowe.

XII.

Załączniki do zapytania ofertowego: załącznik nr 1 – Wzór oferty
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