ZAPYTANIE OFERTOWE
dostawa artykułów i sprzętu komputerowego
dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
o wartości poniżej 130 000 zł netto

1. Dane Zamawiającego:
Narodowy Instytut Wolności
- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
00-124 Warszawa
al. Jana Pawła II 12
NIP: 7010780575
strona internetowa: www.niw.gov.pl
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Adrianna Kosmalska - w zakresie zagadnień proceduralnych, tel. 22 468 44 25
2. Krzysztof Szemborski - w zakresie przedmiotu zamówienia, tel. 22 468 44 54
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów i sprzętu zgodnie z poniższym wykazem:
Lp.

Przedmiot
zamówienia

Nazwa

Kod producenta

Ilość

1

Laptop

Lenovo ThinkBook 15 i51035G1/16GB/512/Win10P

20SM000HPB

5

2

Laptop

Lenovo ThinkPad E15 i71165G7/16GB/512/Win10Pro

20TD0005PB

2

3

Dysk zewnętrzny

ADATA SD700 512GB USB 3.1

ASD700-512GU31CBK

4

4

Monitor

BenQ GW2475H

9H.LFELA.TBE

5

5

Klawiatura

Klawiatura Dell KB216-B QuietKey
USB

580-ADHY / 580ADHK

10

6

Mysz komputerowa

Mysz Logitech B100 czarna USB

910-003357

10

7

Akcesoria
komputerowe

Unitek Mostek USB 3.0 do SATA III 6
Gbps do podłączania dysków zewn.

Y-1096

1

8

Dysk SSD

Dysk SSD WD 250GB 2,5" SATA SSD
Blue

WDS250G2B0A

4

9

Kabel sieciowy

Kabel RJ-45 LAN UTP kat.6 - 5m

10
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10

Kabel sieciowy

Kabel RJ-45 LAN UTP kat.6 – 7,5m

11

Torba na laptop

Targus Classic+ 15,6”

12

Zasilacz

Natec TORPEDO UNI-90 90W

10
CN415EU

10
4

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych rozwiązaniom opisywanym przez
wskazanie nazw własnych dla poz. 1 – 12 tabeli, pod warunkiem, że zaproponowane
rozwiązanie będzie miało co najmniej równe parametry techniczne i/lub funkcjonalne, co
wskazane w przedmiocie zamówienia.
2. Ciężar udowodnienia, że produkt równoważny spełnia wymagania w stosunku do
wskazanych przez zamawiającego spoczywa na wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający
wymaga wskazania w formularzu oferty, co najmniej nazwy producenta oraz nazwy
i modelu oferowanego sprzętu.
3. Sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wprowadzony do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprawny technicznie w oryginalnych nienaruszonych
opakowaniach. Całość dostawy będzie posiadała wymagane deklaracje CE lub deklaracje
zgodności oraz instrukcje obsługi w języku polskim dostępne on-line na stronie producenta
lub Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego lub stosownych
załączników do zapytania przed upływem terminu składania ofert, o czym poinformuje
Wykonawców ubiegających się o zamówienie zamieszczając stosowną informację na stronie
internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie.
3. Warunki realizacji zamówienia:
1. Wymagany termin realizacji zamówienia:
21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
2. Miejsce realizacji zamówienia:
Dostawa własnym transportem bezpośrednio do siedziby Zamawiającego.
3. Warunki płatności:
Płatność nastąpi przelewam na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę
w fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy
prawidłowo wystawionej faktury. Faktura zostanie wystawiona po uprzednim podpisaniu
przez obie strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
4. Gwarancja:
1) Wykonawca zapewnia, że jest autoryzowanym dostawcą urządzeń stanowiących
przedmiot Umowy i że na dostarczone urządzenia Zamawiającemu będzie przysługiwała
gwarancja udzielana standardowo przez ich producenta.
2) Wykonawca udziela rękojmi na sprzedany towar, na warunkach określonych
w Kodeksie cywilnym.
3) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii sprzętu, Wykonawca przystąpi do
usuwania awarii najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego licząc od momentu
otrzymania zgłoszenia. Wykonawca o ewentualnej awarii zostanie powiadomiony
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telefonicznie lub e-mailem. W celu przystąpienia do naprawy przedstawiciel służb
serwisowych Wykonawcy zgłosi się do siedziby Zamawiającego w Warszawie.
4) Wykonawca zobowiązuje się usunąć awarię sprzętu terminie maksymalnie 3 dni
roboczych.
5) Jeśli czas usunięcia awarii będzie przekraczał czas określony w pkt 4), (licząc od
momentu zgłoszenia awarii), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas usuwania
awarii, sprzęt zastępczy o równoważnych parametrach.
6) W razie, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż umowny termin na naprawę określony
w pkt 4), okres gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy.
7) W razie, gdy naprawa w okresie gwarancyjnym potrwa dłużej niż 4 tygodnie lub gdy
sprzęt będzie naprawiany 4 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana na
nowy, taki sam lub odpowiedni, w ramach wynagrodzenia umownego określonego
umową. Na nowo dostarczony sprzęt gwarancja biegnie od nowa.
8) Serwis gwarancyjny musi być świadczony w siedzibie Zamawiającego, w przypadku, gdy
konieczne będzie usunięcie awarii poza siedzibą Zamawiającego, wszystkie trwałe
nośniki pamięci pozostaną w siedzibie Zamawiającego.
9) W przypadku niemożności naprawienia i konieczności wymiany uszkodzonych trwałych
nośników pamięci na nowe, uszkodzone trwałe nośniki pamięci, pozostaną w siedzibie
Zamawiającego do jego wyłącznej dyspozycji.
10) W przypadku nieuzasadnionej odmowy wykonania obowiązków gwarancyjnych,
Zamawiającemu, niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej, będzie służyło prawo
zlecenia dokonania napraw zastępczych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Kary umowne:
1) W przypadku opóźnienia w dostawie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, karę umowną
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, należnego Wykonawcy, za każdy rozpoczęty
dzień kalendarzowy opóźnienia.
2) W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary w wysokości 20% wynagrodzenia brutto
należnego Wykonawcy.
4. Opis kryteriów oceny ofert:
Kryterium – cena. Waga kryterium – 100 %
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium
wyboru jako najkorzystniejsza - uzyskując najwyższą liczbę punktów.

5. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na druku „formularz oferty” stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
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3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez Wykonawcę w toku postępowania
winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich
przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub pełnomocnictwa.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki
cywilne) należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
(do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika).
5. Oferta Wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby
składającej podpis.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Cena podana w ofercie powinna stanowić sumę kwot wszystkich elementów składających
się na koszt realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Cena powinna być podana do 2 miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznego
zaokrąglania. Walutą ceny oferty jest złoty polski. Zamawiający nie przewiduje stosowania
walut obcych w rozliczeniu.
9. Wykonawca dokonując kalkulacji warunków cenowych oferty, jest zobowiązany do
przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, z zastrzeżeniem, iż cena lub ich istotne części
składowe nie mogą być rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia.
10. Ocenie będzie podlegała cena oferty z podatkiem VAT w odpowiedniej wysokości.
11. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji zamówienia,
a płatność nastąpi zgodnie z zapisami umowy.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą.
15. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) Zamawiający informuje, że składane przez Wykonawców oferty są jawne i podlegają
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913, z późn. zm.), jeśli Wykonawca w
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie
wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie
niniejszego zamówienia są jawne bez zastrzeżeń);
2) ujawnienie ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad:
a) udostępnienie – po złożeniu wniosku (forma pisemna, elektroniczna lub faks) – należy
podać informację o żądanym zakresie i formie udostępnienia dokumentów;
b) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy
przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione;
c) Zamawiający wyznacza termin udostępnienia dokumentów, z uwzględnieniem
czynności, o których mowa w lit. b;
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3) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy, o której mowa w pkt 1), Wykonawca winien
w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które z zawartych w ofercie informacji
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć klauzulą: „DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
– TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się wydzielenie tych informacji w złożonej
ofercie. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;
4) Wykonawca nie może zastrzec informacji: nazwa (firma) oraz adres (siedziba)
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacji dotyczących ceny oferty,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych
w ofercie;
5) zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne
i skutkować będzie ich odtajnieniem.
6. Termin i sposób składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 kwietnia 2021 r. (do końca dnia)
2. Ofertę wraz z dokumentami należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail:
kszemborski@niw.gov.pl, w temacie wpisując: „ Oferta – dostawa artykułów i sprzętu”
7. Ocena ofert:
1. Po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert Zamawiający dokona ich analizy
i oceny zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym zapytaniu.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnienia dokumentów wymaganych
w zapytaniu.
3. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi
przedmiotu zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. W przypadku, gdy zaoferowana cena budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu
ofertowym, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
5. Jeżeli nie można wybrać oferty z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o tej samej cenie,
albo dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów,
Zamawiający zaprasza Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia ofert dodatkowych
w wyznaczonym przez siebie terminie. Niedopuszczalne jest złożenie cen wyższych niż
w złożonych ofertach.
6. W przypadku, gdy cena złożonych ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia prowadzący postępowanie może zaprosić
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Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez
siebie terminie. Niedopuszczalne jest złożenie cen wyższych niż w złożonych ofertach.
7. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
2) oferta została złożona po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) Wykonawca nie udzielił wyjaśnień o których mowa w pkt. 4 lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) Wykonawca w terminie wyznaczonym nie zgodził się na poprawienie omyłki,
o której mowa w pkt. 3;
6) Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie wyjaśnił wątpliwości
bądź niejasności lub nie uzupełnił braków formalnych;
7) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została odrzucona
o powodach odrzucenia oferty podając uzasadnienie.
8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do udziału
w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawcę, który został wykluczony
z postępowania, o powodach wykluczenia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego
z postępowania uznaje się za odrzuconą.
8. Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ogłoszeniem
w rozumieniu ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający w każdej chwil może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do zapytania ofertowego wraz
z załącznikami poprzez umieszczenie aktualizacji na stronie internetowej Zamawiającego.
9. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą:
Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1. Formularz oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1
10. Wykaz załączników do zapytania ofertowego:
1. Formularz oferty – załącznik nr 1
2. Klauzula informacyjna
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