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 Zapytanie ofertowe 
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  ze zmianami) 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy jako 
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę nowego 
sprzętu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

I. Zamawiający: 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy,       
ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Sprzedaż i dostarczenie dla Ośrodka  Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz 

m.st. Warszawy fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, tj.25 sztuk 

laptopów o następujących wymaganiach technicznych: 

 

Minimalna specyfikacja techniczna: 

- procesor:  min 2 GHz - tj., wydajność CPU Mark min 2500, 

- pamięć RAM: zainstalowane min 4 GB, z możliwością dołożenia, minimum 1  

wolne gniazdo, ogółem min. 2 gniazda. Możliwość zwiększenia pamięci do 

minimum 16 GB.  

- dysk twardy: min 256 GB (preferowany SSD, SSD M2), 

- przekątna ekranu: 14”, 15,6”, 

- złącza: USB 3.0  – min 1 szt., USB 2.0 – min. 1 szt., HDMI lub DisplayPort, – 

min 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., 

- system operacyjny: Microsoft Windows 10 Professional PL 64 bit  

 

Preferowany model laptopa: 

Laptop HP HP ProBook 445R G6 (7DD99EAR#B1R) 

 

- torba do laptopa składająca się z warstw pochłaniających wstrząsy i 

rozpraszających nacisk- preferowany model: Targus City Gear – 25 szt. 
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       W przypadku braku dostępności jednego rodzaju modelu laptopa zamawiający   

       dopuszcza możliwość złożenia oferty również na inne modele spełniające   

       wymagania techniczne zamawiającego  

Z wybraną w drodze analizy rynku firmą/sklepem Ośrodek podpisze umowę celem 

dokonania zakupu w/w sprzętu. 

Płatność za zrealizowany zakup zostanie dokonana przelewem na konto                   

w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania dodatkowych zakupów sprzętu 

komputerowego, oprogramowania komputerowego, urządzeń peryferyjnych bądź 

części zamiennych nieobjętych w powyższym zestawieniu w danym roku 

budżetowym w przypadku zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego,                 

w sklepie/firmie wyłonionej w drodze niniejszego zapytania ofertowego. 

III. Termin wykonania zamówienia: 

Październik -  Listopad 2020 r. 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

Wykonawca poda łączny koszt brutto zamówienia zgodnie z formularzem 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. 

Do całkowitego kosztu oferty proszę dołączyć również koszty związane                

z dostarczeniem przedmiotowych urządzeń pod adres Zamawiającego 

podany w pkt. I. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych                    

a zamówienie zostanie udzielone jako całość realizacji zakupu.   

V. Osoby do kontaktu: 
 

Pani Dorota Głowacka,    tel. 22 56 92 808 

Pan Adam Ćwikliński,      tel. 22 56 92 807 

VI. Miejsce i termin składania ofert: 
 

Ofertę należy złożyć w kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Żoliborz m. st. Warszawy -pok. Nr 7 lub przesłać na adres e-mail: 

zolops@ops-zoliborz.waw.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

16.10.2020 do godz. 16:00.  
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