
            
                

 

Stowarzyszenie  

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” 

Gałczewo 7 

87-400 Golub-Dobrzyń 

Biuro Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy” 

Plac 1000-lecia 22a 

87-400 Golub-Dobrzyń 
 

 

Zaproszenie do składania ofert: 
na zakup i dostawę sprzętu komputerowego stacjonarnego z oprogramowaniem oraz kserokopiarki             

do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w ramach wsparcia na 

funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 ze środków pochodzących z funduszu EFS. 

  
 Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie 

przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000,00 euro (art. 4 pkt 8 ustawy) 
 

1. Zamawiający 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” 

Siedziba: Gałczewo 7, 87-400 Golub-Dobrzyń 

REGON: 340142030, NIP: 5030024812 

 

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: 
Zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowego stacjonarnego z oprogramowaniem oraz 

kserokopiarki do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” na potrzeby 

obsługi codziennych zadań biurowych. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte                 

są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - pkt 3 - określającym nazwę artykułu                        

wraz z opisem wymaganych parametrów. 

Niniejsze zaproszenie do składania ofert realizowane jest w związku ze spełnieniem zasady 

konkurencyjności. 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/Opis warunków udziału: 
3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego do biura Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”. 

3.2 Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz spełniać wymogi norm 

określonych obowiązującym prawem. 

a) dostawa obejmuje koszt i transport - na koszt wykonawcy - na miejsce wyznaczone                             

przez Zamawiającego, 

b) przekazanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie protokolarnie przy obecności 

Wykonawcy i Zamawiającego, 

c) wymagany okres gwarancji przynajmniej: minimum 24 miesiące liczone od dnia wystawienia 

faktury, 

d) termin lub okres wykonania zamówienia: dostawa odbędzie się do dnia 26 sierpnia 2016 r. 

 

 

 



Podstawowe parametry dotyczące komputera: 
 ilość: 1  

 

 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, 

symbolu oraz producenta 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji 

biurowych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, 

dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej 

Wydajność obliczeniowa Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach 

wydajności BAPCO SYSmark 2012 Preview Office Productivity - 

nie mniej niż 150 pkt;  

Pamięć operacyjna 4 GB z możliwością rozszerzenia do 16GB, 3 sloty wolne. 

Parametry pamięci 

masowej 

500 GB, zawiera partycję umożliwiającą odtworzenie systemu 

operacyjnego zainstalowanego na komputerze po awarii. 

Karta graficzna Grafika powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  ze wsparciem 

dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania 

H.264 oraz MPEG2, DirectX 11, OpenGL 4.0, 

Wyposażenie 

multimedialne 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High 

Definition 

Obudowa i wyposażenie 

dodatkowe 

Obsługa kart PCI Express: 

Wyposażona w min. 2 kieszeni: 1 szt. 5,25” i 1 szt. 3,5”.  

Zasilacz wewnętrzny zapewniający stabilną pracę oferowanego 

komputera  

Wbudowane porty (minimum):  

- 1 x VGA; 

- 4 x USB; 

- min. 2 x SATA; 

- port sieciowy RJ-45; 

- porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy. 

Wymagana ilość portów USB nie może być osiągnięta w wyniku 

stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z płytą 

główną. 

Klawiatura USB w układzie polskim programisty. 

Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll). 

Nagrywarka DVD +/-RW. 

System operacyjny Windows 10 PRO 64bit 

Microsoft Office 2016 – licencja komercyjna 

Warunki gwarancji Minimum 24 miesiące. 

 

 



Podstawowe parametry dotyczące monitora: 
 ilość:1 szt. 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne  

Typ wyświetlacza TFT LCD 

Obszar aktywny Minimum 21,5’’ 

Kontrast Przynajmniej 1000:1 

Wielkość plamki nie większa niż 0.282 mm 

Jasność Przynajmniej 250 cd/m2. 

Czas reakcji Nie więcej niż: 5 ms. 

Rozdzielczość  1680 x 1050 

Gwarancja  Minimum 24 miesiące. 

Inne Kąt widzenia (H/V) - 170/160 stopni. 

Złącza - D-Sub 15-pin, DVI-D,  

Głośniki - 2x 1W wbudowane na stałe 

Zużycie energii - Max 28W 

Regulacja kąta nachylenia ekranu  - W zakresie – 4 do 20 stopni 

Zasilacz wbudowany na stałe w monitor 

Dokumentacja w języku polskim 

 

Podstawowe parametry dotyczące kserokopiarki: 

- ilość:1 szt. 

Specyfikacja urządzenia 

Budowa konsolowa 

Szybkość kopiowania 
21 stron A4 / minutę 

8 stron A3 / minutę 

Szybkość drukowania 
21 stron A4 / minutę 

8 stron A3 / minutę 

System kopiowania laser 

Rodzaj bębna organiczny 

Skala szarości 256 

Zasobniki papieru Standard: 250 arkuszy papieru, 

Moduł duplexu TAK 

Format papieru A5 do A3 (297 x 432) 

Gramatura papieru 64-157 g/m2 

Czas nagrzewania mniej niż 20 sekund 

Zasilanie 220 – 240 V, 50-60 Hz 

Specyfikacja kopiarki 

Podajnik dokumentów (opcja) A5- A3, min. 50 arkuszy (do 120 g/m2) 

Wielokrotność kopiowania 1-999 



Pomniejszenie/powiększenie 25-400 % krokowo co 1 % 

Specyfikacja drukarki 

Pamięć 128 MB (współdzielona) 

Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4, IPv6), SNMP, HTTP 

Interfejs standard – USB 2.0, LAN 

Sterowniki  Window XP/ Vista/ 7 (32/64 bit) 

Specyfikacja skanera 

Rodzaj skanowania 
Standard: TWAIN-Scan, Scan-to-USB, Opcja: Scan-to-

Email/FTP/PC (SMB), Network TWAIN Scan 

Rozmiar oryginałów A5 do A3 

Format skanowania PDF, JPG, TIFF 

Specyfikacja faksu (opcja) 

Kompatybilność G3/Super G3/ MH, MR, MMR, J-BIG/ECM 

Pamięć 128 MB (współdzielona) 

Funkcje faksu 
Nadawanie, polling, przesunięcie czasowe, odbiór do pamięci, PC-

Fax 

Opcje 

  - Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów 

  - Moduł dupleksu 64-90 g/m2 

  
- min. 2 kasety na 250 arkuszy każda (A5-A3, 64-90 g/m2, na 

zwykły papier) 

  

- min. 50 kartkowy podajnik ręczny papieru (A5-A3, 64-157 g/m2), 

na zwykły papier, papier o zwiększonej gramaturze, papier 

przetworzony, koperty. 

  - Podstawa pod urządzenie 

  - Moduł faksu 

  - Karta sieciowa 10/100 BaseT 

 

 

Wszelkie zmiany wymagają zgody Zamawiającego. 

 

 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonania zamówienia                     

w postępowaniu składa następujące dokumenty: 

-   wypełniony formularz ofertowy, 

- oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień i wiedzy w celu wykonania przedmiotu 

zamówienia tj. dostawy zestawu komputerowego wskazanego w zapytaniu ofertowym. 

 

 

4.   Kryteria  oceny ofert i ich znaczenie: cena i gwarancja 

- cena – 90% 

- gwarancja – 10% 

 



5. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta dotycząca zakupu sprzętu 

komputerowego oprogramowaniem oraz kserkopiarki do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Dolina Drwęcy” – w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Drwęcy”,  przy Placu 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń, w terminie do dnia: 16.08.2016 r.              

do godz. 16:00 
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” czynne: 

- poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 10:00 – 18:00  

- środa, piątek w godz. 8:00 – 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Z poważaniem 

 

                                                                                     /-/  Magdalena Gadomska 

                                                                                                Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             
 

 

 

                                                                                                                                     Załącznik nr 1 

 

OFERTA 

 

 

Ja/My niżej podpisani składamy ofertę na dostawę zestawu komputerowego do biura Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD 

udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków 

pochodzących z funduszu EFS. 
 

 

 

Cena sprzedaży i dostawy zestawu komputerowego:                                                  

 

kpl. mebli biurowych z dostawą i montażem razem:  

 

 komputer monitor kserokopiarka 

model, 

symbol oraz 

producent 

   

Cena netto    

VAT    

Cena brutto    

 

 

Razem wartość oferty: ……………………………………………………………………………… 

 

 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

Długość gwarancji: …………………………… 

 

 

 

 

 

...............................................                                                    ......................................................... 
     miejscowość  i data                                                                                                    Podpis  osoby upoważnionej 



            
 

 

                                                                                                                                     Załącznik nr 2 

 

 

Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień i wiedzy w celu wykonania przedmiotu 

zamówienia tj. dostawy zestawu komputerowego wskazanego w zapytaniu ofertowym 

 

 

 Niniejszym oświadczam/my, iż posiadam/my niezbędną wiedzę i uprawnienia do wykonania   

przedmiotu zamówieni tj. dostawy zestawu komputerowego do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa  

Działania   „Dolina   Drwęcy”   w   ramach   wsparcia    na    funkcjonowanie     LGD     udzielanego 

w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków 

pochodzących z funduszu EFS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…...............................................                                         …............................................................ 
               miejscowość, data                                                                                                               podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


