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ZAPYTANIE OFERTOWE 

do zamówienia na zakup sprzętu i oprogramowania  

 
 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu: 
1. laptop z akcesoriami, 
2. urządzenie drukujące, 
3. aparat fotograficzny z akcesoriami, 
4. dysk twardy zewnętrzny. 

 
Minimalne parametry w/w sprzętu określone są w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. Dostawa nastąpi do miejsca na terenie miasta Nowa Sarzyna, wskazanego przez 
zamawiającego, do dnia 29 lipca 2022 r. 

 
Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne pozycje zamówienia, to jest I.1, I.2, I.3 lub 
I.4. 
 
 
II. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
Wypełniony w języku polskim, podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego, należy przesłać w postaci skanu za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, na adres: nmo@sarzyna.net, do dnia 4 lipca 2022 r., do godziny 15:00, 
wpisując w tytule: Oferta na dostawę sprzętu. Dla umożliwienia dokonania przez 
zamawiającego oceny spełnienia minimalnych parametrów sprzętu oferent załączy do oferty 
specyfikację parametrów technicznych (nie dotyczy akcesoriów – kart pamięci, myszy, torby 
itp.). 

Informacja o wyborze oferenta zamieszczona zostanie na stronie www.nmo.sarzyna.net 
w terminie do 6 lipca 2022 r. 
 
 

III. KRYTERIA 
 

1. Cena – 90% 
2. Gwarancja – 10% 

 
 

IV. SPOSÓB OBLICZANIA OCENY PUNKTOWEJ OFERTY 
1. Punkty przyznawane w kryterium Cena będą liczone osobno dla poszczególnych 

pozycji zamówienia, to jest I.1, I.2, I.3 lub I.4, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku według wzoru: 

Lpc = (Cn/Cbo) * 90 pkt 
gdzie: 
Lpc - liczba punktów uzyskana w kryterium cena 
Cn - najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert 
Cbo - cena badanej oferty 



 
 

2. Punkty w kryterium Gwarancja będą przyznane osobno dla poszczególnych pozycji 
zamówienia, to jest I.1, I.2, I.3 lub I.4, następująco: 

 

Zapewnienie gwarancji Punkty 

do 24 miesięcy  0 

ponad 24 do 30 miesięcy 5 

ponad 30 miesięcy 10 

 
Oceny punktowe uzyskane w wyżej wymienionych kryteriach sumuje się, a uzyskana 

łączna liczba punktów stanowić będzie całkowitą ocenę punktową oferty. Za najkorzystniejszą 
zostanie uznana oferta na daną pozycję zamówienia, która uzyska największą łączną liczbę 
punktów, pod warunkiem, że spełni parametry minimalne określone w załączniku nr 1 do 
zapytania ofertowego. Oceny spełnienia wymagań zamawiający dokona z wykorzystaniem 
karty kontrolnej, stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

 
Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia dostawcy/dostawcom, którego/których 

oferta uzyska w danej pozycji zamówienia najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie 
punktowej. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 
względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzymają jednakową łączną liczbę punktów, 
zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną. 

 
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadkach, gdy: 
1. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie będzie 
możliwe. 
2. Nie wpłynie żadna oferta. 
3. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, możliwe do wydatkowania na 
niniejsze zadanie. 

 
Oferent w zapytaniu może złożyć tylko jedną ofertę. Kolejne oferty tego samego 

oferenta zostaną odrzucone. 
 

 
 

Nowa Sarzyna, 20 czerwca 2022 r. 
 
 
 
 
Wykaz załączników: 

1. Minimalne parametry sprzętu. 
2. Formularz ofertowy. 
3. Karta kontrolna. 


