
 

Gmina Zębowice  
ul. Izydora Murka 2  
46 – 048 Zębowice  
NIP 576-15-53-241 
Regon 531413053 

Zębowice, 28.11.2022 r. 

Znak sprawy: SG.271.2.14.2022 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Wójt Gminy Zębowice zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: 

Dostawa dodatkowego wyposażenia do sprzętu komputerowego w ramach unijnego 

projektu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w 

rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 

I. Zamawiający: 

Gmina Zębowice w imieniu, której występuje Wójt Gminy Zębowice 

ul. Izydora Murka 2 
46-048 Zębowice 
NIP: 5761553241 
REGON: 531413053 
Tel.: +48 77 421 60 76 
E-mail: ug@zebowice.pl 

Strona internetowa: www.zebowice.biuletyn.info.pl 

II. Tryb postępowania: 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest wyłączone z obowiązku 

stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, 

poz. 1710 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1. 

2. Zamówienie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST 

oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT_EU działania 5.1 Rozwój 

cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji projektu 

grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty 

PPGR”. 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dodatkowego wyposażenia do sprzętu 

komputerowego zakupionego w ramach unijnego projektu grantowego „Cyfrowa Gmina – 

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” tj:  
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L.p. Przedmiot Opis przedmiotu Ilość 

1. Torba  na laptopa 

• Torba na laptopa o przekątnej 15,6”. 

• Ilość komór: 3 

• Pasek na ramię: Tak 

• Uchwyt do ręki: Tak 

• Materiał: nylon 

• System przeciwwstrząsowy 

• Torba objęta 24 miesięczną 
gwarancją producenta. 

29 szt. 

2. 
Mysz komputerowa 

do laptopa 

• Sensor: optyczny 

• Liczba przycisków: 3 

• Liczba rolek: min. 1 

• Profil: Uniwersalny. 

• Rozdzielczość (maks.): min. 1000 

dpi 

• Połączenie: bezprzewodowe. 

• Akcesoria w zestawie: baterie AA 

lub AAA 

• 24 miesięczna gwarancja 

producenta 

29 szt. 

3. 
Słuchawki 

bezprzewodowe 

• Nauszne 

• Pojemność akumulatora min.  

500 mAh 

• Wbudowany mikrofon 

• Standard komunikacji Bluetooth 5.0 

• Czas ładowania max: 2 h 

• Czas pracy na baterii: min. 20 h 

• 24 miesięczna gwarancja 

producenta 

34 szt. 

4. Pendrive 

• Interfejs: USB 3.0 lub 3.2 

• Pojemność: 128 GB 

• Obsługiwane systemy operacyjne: 

m.in. Windows 7, 8, 10, 11 

• 24 miesięczna gwarancja 

producenta 

34 szt. 

 

Kod CPV: 

30234000-8 – Nośniki do przechowywania 

30237000-9 – Części, akcesoria i wyroby do komputerów 

 

2. Uwaga! Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą załączył karty 

charakterystyki produktu, które pozwolą na zweryfikowanie wszystkich parametrów 

wymaganych przez Zamawiającego. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 



 

a) Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego; 

b) Dostawa przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego od wad 

konstrukcyjnych, materiałowych i prawnych. 

4. Wyposażenie ma zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego wraz z kartami 

gwarancyjnymi. 

5. Wykonawca dzień wcześniej przed zaplanowaną dostawą poinformuje Zamawiającego  

o planowanym terminie dostawy przedmiotu zamówienia. 

6. Zamówienie nie jest podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

IV.  Termin realizacji zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 14 dni od dnia 

podpisania umowy z Wykonawcą. 

 

V. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu: 

 Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu. 

 

VI.  Wykluczenie udziału w postępowaniu. 

1. Wykluczone z postępowania są podmioty powiązane kapitałowo i osobowo  

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające na: 

a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca jest zobowiązany złożyć 

oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

2. Wykluczone z postępowania są podmioty podlegające wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 7 ust. 1 w związku z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 r. poz. 835). Zgodnie z 

art. 7 ust. 1 w związku z ust. 9 Ustawy o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę z 

postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza Wykonawcę: 

a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisanego na listę o której mowa w art. 2 przedmiotowej ustawy ze 

wskazaniem zastosowania środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy  



 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 

b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. 

poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 

o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego; 

c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest 

podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  

i rozporządzeniu 269/2014, o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w 

sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 

pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 

Wykluczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1, następować będzie na okres trwania w/w 

okoliczności. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Zamawiający odrzuca ofertę 

takiego Wykonawcy. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu, Wykonawca jest 

zobowiązany złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi załączniki nr 3 do niniejszego 

zapytania. 

 

VII. Płatność. 

Płatność przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto wskazane na fakturze. 

Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie protokół odbioru sprzętu. 

 

VIII. Kryteria i sposób oceny oferty: 

1. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena – 

100%. 

2. Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w formularzu oferty. 

3. Cena winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące 

mieć wpływ na cenę. 

4. Opis kryteriów oraz sposób oceny ofert. 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie 

przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według 

następującego wzoru: 



 

                         Cena (C) = Cena minimalna/Cena badana x 100 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych  
w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą ilość 
punktów. 

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z 
 dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

7. W przypadku złożenia oferty niekompletnej, Zamawiający dopuszcza możliwość 
jednorazowego uzupełnienia brakujących dokumentów i oświadczeń na wezwanie  
i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawia w ofercie Wykonawcy: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonywanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
IX.  Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w postaci elektronicznej za 

pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: ug@zebowice.pl. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami Zapytania 

ofertowego. 

3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

4. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszego Zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi 

wzorami, co do ich treści. 

5. Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej 

czytelność jej treści. 

6. Oferta powinna zawierać komplet wymaganych załączników. 

7. Ofertę składa się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

8. Zamawiający dopuszcza złożenie skanu oferty podpisanej podpisem własnoręcznym 

przez osoby upoważnione. 

9. W przypadku składania oferty – wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść 

winny być podpisane lub zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści 

oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez Wykonawcę. 

10. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

- wypełniony i podpisany Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego; 

- karty katalogowe producenta zaoferowanego produktu umożliwiające weryfikację oferty 

pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego; 

- do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z którego wynika uprawnienie 

osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy, jeżeli prawo to 

nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty; 

- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7; 

- oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności kapitałowych lub osobowych. 
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11. Oferta przed wysłaniem powinna być zaszyfrowana.  
12.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

X. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Ofertę w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną, 

należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: ug@zebowice.pl do dnia 

05.12.2022 r. do godz. 11:00, a kod dostępu do dokumentów oferty należy podać 

telefonicznie za pośrednictwem sms lub dzwoniąc na numer tel. 883 242 911 po terminie 

składania ofert, ale przed ich otwarciem tj. do godz. 11:15 w dniu 05.12.2022 r.. 

2. Zamawiający dopuszcza złożenie skanu oferty podpisanej podpisem własnoręcznym 

przez osoby upoważnione. 

3. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć z dopiskiem „Oferta na dostawę dodatkowego 

wyposażenia sprzętu komputerowego w ramach unijnego projektu grantowego „Wsparcie 

dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR””. 

4. O prawidłowo złożonej ofercie decyduje data wpływu oferty na wskazany adres poczty 

elektronicznej. 

5. Oferty złożone po wskazanym wyżej terminie, nie będą brane pod uwagę. 

 

XI. Termin związania z ofertą – 30 dni, licząc od dnia składania ofert. Bieg terminu 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XII.  Wzór umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

XIII.  Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Joanna Fassa,  

tel. 77 421 60 76, wew. 26, e-mail: ug@zebowice.pl  

 
XIV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania 

w trybie zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 

 
XV.  Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych; 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. 

poz. 835); 

4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy 

5. Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna RODO. 

 

Wójt Gminy Zębowice 

 

/-/ Waldemar Czaja 
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