
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy 
 
 
 Zapraszamy do udziału w postępowaniu ofertowym (prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 
8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1579 z  późń. zm. 
oraz Zarządzeniem nr 127/2018 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 16.11.2018 r. w sprawie wpro-
wadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyra-
żonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektów pn. „Odkry-
wam sekrety nauki” oraz „Wiedza moją potęgą!”, współfinansowanych ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014 – 2020), którego przedmiotem jest udziele-
nie zamówienia na Dostawę sprzętu TIK – etap I w ramach realizacji projektu pn.: „Odkrywam 
sekrety nauki!”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Znak sprawy: UG-V.271.1.00015.2018 
 
1. Zamawiający: 
1/ Nazwa i adres: Gmina Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29,  

42-425 Kroczyce, woj. śląskie,  
tel. 034 315 21 50 do 5, fax. 034 315 21 50 do 5 wew. 23  

2/ Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa 
 
2. Przedmiot zamówienia: 
1/ Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu TIK – etap I w ramach 

projektu pn.: „Odkrywam sekrety nauki!”. 
2/ Rodzaj zamówienia: dostawy. 
3/ KOD CPV:  30213100-6         Komputery przenośne 

30213200-7         Komputer tablet 
38651000-3         Aparaty fotograficzne 
30234600-4         Pamięć flash 
30232110-8         Drukarki laserowe 

 
4/ Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych w ramach 
projektu „Odkrywam sekrety nauki!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach RPO WSL 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet XI, Działanie 
11.1, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. 
Wszystkie elementy zaoferowane przez Wykonawców powinny być fabrycznie nowe oraz 
powinny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.  
 
Ilekroć w Tabeli określającej przedmiot zamówienia pojawią się informacje wskazujące 
konkretną nazwę bądź firmę lub zdjęcie wskazujące na konkretnego producenta, należy je 
traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie 
asortymentu równoważnego, pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych 
lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.  
 
 
5/Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia  
Przedmiot zamówienia w ramach zamówienia, tj. ilość i rodzaj materiałów i akcesoriów, jakich 
oczekuje Zamawiający, określa Tabela.  
 
 



 
Tabela– Przedmiot zamówienia: 
Lp. Rodzaj przedmiotu  ilość Minimalne wymagania 

1 2 3 4 
1 Laptop 3 szt. Laptop - przekątna min. 15";  

procesor Intel i5 ( 7 generacja);  
System Windows 10 (polska wersja 
językowa);  
pamięć RAM - 8 GB;  
pamięć SSD  256 GB;  
Czytnik kart;  
kamera;  
matryca LED;  
Wi-Fi; USB 3.0; HDMI; Bluetooth; Wyjście 
słuchawkowe/wejście mikrofonowe 

2 Tablet 19 szt. Pamięć RAM: 2 GB; 
Pamięć wewnętrzna: 16 GB; 
Przekątna ekranu 7-10.1 cali 
System operacyjny: Android 7.0 
Bluetooth, Wi-Fi 
Slot kart pamięci 

3 Drukarka 3 szt. Technologia druku: laserowa 
monochromatyczna, 
rozdzielczość druku od 600x600 
szybkość druku od 18 stron/minutę 
Interfejs: USB 
Wydajność: od 5000 stron/miesiąc 

4 Aparat cyfrowy 1 szt. Rodzaj: kompaktowy 
Nośnik danych: karta SD, karta SDHC 
Zoom cyfrowy: min 16 
Zoom optyczny: min 5 
Interfejs: USB 
Rozdzielczość min. 20 Mpx 

5 Pendrive 19 szt. Pojemność: 16 GB 
Interfejs: USB 3.0 

 
3. Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro (do niniejszego postępowania nie mają 
zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych). 
 
4. Przewidywany termin wykonania zamówienia:  
1/ Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpi-

sania umowy z Wykonawcą. 
2/ Zakończenie wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy jednak nie 

później niż 31 grudzień 2018 r. 
 
5. Miejsce i termin składania ofert: 
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Kroczycach przy ul. Batalionów 
Chłopskich 29 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przetargi@kroczyce.pl , do 
dnia 27.11.2018 r. do godziny 15.30. 
 
6. Opis warunków udziału w postępowaniu:  
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1/ Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 
2/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
7.Zawartość oferty:  
1/ Oferta, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.  
 
8. Uprawniony do kontaktu z Wykonawcami: 
Grażyna Masiarek lub Ewa Kaziród - Kula 
Tel. (034) 315 21 50 do 5 wew. 25 w godzinach: 7.30 – 15.30 
 
9. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1/ Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim; dostarczyć do siedziby 

Zamawiającego pod adres Urzędu Gminy w Kroczycach tj. ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-
425 Kroczyce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy 
przetargi@kroczyce.pl do dnia 27.11.2018r. 

2/ Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3/ Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
10. Opis sposobu obliczenia ceny: 
1/ Wykonawca powinien jednoznacznie określić cenę za przedmiot zamówienia, 

uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. 
2/ Cena oferty powinna być przedstawiona w postaci wartości brutto, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 
 
11. Opis kryteriów oceny ofert: 
Aby Zamawiający przystąpił do oceny oferty, zaoferowane przedmioty muszą spełniać 
wymagania minimalne, określone odpowiednio w Tabeli określającej przedmiot zamówienia. 
Oferta nie spełniająca wymagań Zamawiającego podlega odrzuceniu. 
 
Oferty spełniające wymagania minimalne Zamawiającego, podlegają ocenie na podstawie 
poniższych kryteriów: 
L.p. Kryteria Maksymalna 

punktacja 
1 Cena ofertowa brutto (C) 12 
2 Gwarancja na sprzęt: 5 lat – 4 pkt., powyżej 2 lat ale krócej niż 5 lat – 2 

pkt; 2 lata i mniej – 0 pkt 
4  

3 Termin realizacji (realizacja do 2 tygodnia – 4 pkt.; realizacja do 3 
tygodni – 2 pkt.; powyżej 3 tygodni – 0 pkt.) 

4 

Łączna punktacja  20 

Cena oferty w zakresie kryterium: Cena ofertowa brutto zostanie dokonana wg następującej 
zasady: 

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium cena oferty – 
12 punktów. 

Do oceny w kryterium C będzie brana pod uwagę cena brutto zaoferowana przez wykonawcę, 
czyli cena zawierająca należny podatek od towarów i usług (VAT). Oferta wypełniająca 
w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, 
czyli 12 pkt. 

Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona 
wg poniższego wzoru zastosowanego do obliczania punktowego. 
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C=   najniższa cena ofertowa brutto                x 12 pkt = liczba punktów C 
       cena ofertowa  brutto oferty ocenianej 

 
Maksymalną ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca we wszystkich kryteriach oceny 
ofert wynosi 20 pkt.  
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający 
wybierze ofertę z niższą ceną.  
W sytuacji, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów przy tej samej wysokości 
ceny ofertowej, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych. 
 
12. Składanie pytań do Zamawiającego: 
1/ W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do sposobu i zakresu przygotowywanej oferty 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem przesłanym faksem, pocztą 
elektroniczną na adres przetargi@kroczyce.pl, lub pisemnie (pocztą lub osobiście)  

2/ Wszystkie informacje Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom na równych 
zasadach. 

 
13. Uzupełnianie oferty: 
1/ W przypadku braków lub wad dokumentów załączonych do oferty Zamawiający przewiduje 

możliwość jednokrotnego uzupełnienia/wyjaśnienia dokumentów w odpowiedzi na 
wezwanie Zamawiającego. 

 
14. Dodatkowe informacje: 
1/ Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, bez konieczności 

podawania przyczyny unieważnienia. 

15. Klauzula informacyjna dla osób fizycznych z art. 13 RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kroczyce, 
 ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce; 

b) inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Kroczyce jest dostępny pod adresem e-
mail: iod@kroczyce.pl , telefon/34 315 21 50 do 5. 

c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związa-
nym z udzieleniem zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Dostawa 
sprzętu TIK – etap I w ramach projektu pn.: „Odkrywam sekrety nauki!”. 

d) odbiorcami danych osobowych będą: 
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa; 
-     inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gmina Kroczyce 
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Kroczyce. 

e) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami zawartymi w Jednolitym 
Rzeczowym Wykazie Akt, 

f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

g) osoba fizyczna, której dane dotyczą, posiada: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;  
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- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych[1]; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarza-

nia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO[2];   

-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

h) nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO. 

 
        Zatwierdzam: 
 
 

Wójt Gminy Kroczyce 
 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 Formularz Oferty (wzór)  
Załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy 
 

                                                 
[1] skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa. 

[2] prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


