
 
 
 

 
 

Znak sprawy: COIE.082.9.2021.EGR   

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W ramach realizacji projektu pt. „Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych 

partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza” w ramach programu Modelowanie Systemu 

Ofert Dla Innowacji realizowanego i dofinansowanego z  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zaprasza do 

składania ofert na zakup sprzętu komputerowego przenośnego wraz z akcesoriami. 

I. Przedmiotem zamówienia jest zakup komputera przenośnego wraz z akcesoriami, według 

poniższej specyfikacji: 

Lp. Parametr Wymagania 

1. Procesor Procesor min. 6 rdzeni 2,3 GHz każdy.  
PassMark procesora min. 11275 

2. Ekran Ekran o przekątnej minimum 15,6 cala z podświetleniem LED, rozdzielczość 
natywna 1920 na 1080 pikseli; matryca matowa, typ matrycy IPS 

3. Karta graficzna Zintegrowana z procesorem 

4. 
Dyski Dysk: 256 GB w technologii SSD.  

5. Pamięć RAM 16GB w standardzie DDR4 o przepustowości minimum 3200 MHz 

6. Dodatkowe 
elementy 
obsługi 

wbudowane głośniki stereo; wbudowany mikrofon; klawiatura numeryczna; 
intuicyjny touchpad, podświetlana klawiatura (odporna na zalanie), 
dedykowany układ szyfrowania TPM 2.0, czytnik linii papilarnych 
(dotykowy), obudowa: Aluminum, polikarbonat ABS 

7. Złącza 
zewnętrzne  

1 x USB 2.0  
1 x USB 3.2 Gen 1 (Always On)  
1 x USB-C 3.2 Gen 1 (z obsługą przesyłania danych, Power Deliv i 
DisplayPort 1.2)  
1 x HDMI 1.4b  
1 x Ethernet (RJ-45)  
1 x jack (3,5 mm) - combo, słuchawki/mikrofon 

8. Bateria  O pojemności min. 45 Wh  

9. System 
operacyjny 

Zgodny lub  równoważny z systemem MS Windows 10 PRO 64bit,  licencja 
bezterminowa typu OEM . Warunki równoważności pod tabelami. 



 
 
 

 
 

10 Wymagania 
uzupełnię 
oceniające 

Pakiet biurowy  zgodny lub równoważny z  MS Office 2019  Home & 
Business z licencją bezterminową i  dostosowany do pracy w systemie  
operacyjnym  oferowanego laptopa. Warunki równoważności opisane pod  
tabelami 

11 Łączność LAN (100/1000 Mb/s) ,Wi-Fi 802.11x 2x2 ,Bluetooth 5.1 

12 Gwarancja Standardowa gwarancja producenta na sprzęt – min. 12 miesięcy 

13 Akcesoria   Oryginalny zewnętrzny zasilacz  sieciowy zasilany prądem przemiennym z  
zakresu  100V-240V o częstotliwości z zakresu 50-60Hz, -1szt, (Gniazdo 
USB-C) Klawiatura przewodowa USB, Mysz przewodowa USB 

 

II. Zamawiający: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa 

(ARMSA).  

III. Zamawiający zaznacza, iż oferowany sprzęt w ramach Przedmiotu Zamówienia musi być 

fabrycznie nowy, pochodzić z legalnej dystrybucji, sprawny technicznie, kompletny posiadać 

wsparcie techniczne i gwarancję producenta. 

IV. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych w stosunku  do  powyższej 

specyfikacji,  pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze 

parametry  techniczne,  funkcjonalne  i  nie  obniżą  określonych  standardów  Przedmiotu 

Zamówienia. Wymagania określone w powyższe tabeli są wymaganiami minimalnymi co 

oznacza, ze Wykonawca może zaoferować sprzęt przekraczający te wymagania (np. więcej 

portów USB, dysk o większej pojemności (ale w technologii SSD) etc.  

V. Wszelkie  rozwiązania  równoważne  do  wymienionych  wyżej  parametrów powinny zostać 

przez Oferenta uzasadnione pod kątem identycznej lub lepszej funkcjonalności oferowanych 

rozwiązań.  

VI. Kody CPV dotyczące Przedmiotu Zamówienia: 

30213100-6 Komputery przenośne 

30237410-6 Myszka komputerowa 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

30237460-1 Klawiatury komputerowe 

VII. Termin i miejsce dostawy:   

Termin  realizacji  dostawy: 7 dni od przekazania wybranemu Wykonawcy informacji o 

wyborze jego oferty. Informacja zostanie przekazana na adres e-mail wskazany w treści 

oferty lub z którego oferta została wysłana. 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia  



 
 
 

 
 

1. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Oferenci,  którzy  akceptują  treść  Zapytania 

Ofertowego wraz z załącznikami 

2. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Oferent pozostaje związany ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

4. Warunki płatności i dostawy: 

• Dostawa jest realizowana na koszt Oferenta 

• Oferent  pokrywa  koszty  odesłania  sprzętu  w  przypadku  stwierdzenia  pomyłek, 

niezgodności  czy usterki itp. Podstawą  wystawienia  faktury  jest  podpisany  bezusterkowy    

protokół  odbioru. 

• Termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przy 

czym faktura nie może być wystawiona wcześniej niż w dacie podpisania protokołu odbioru. 

• Wykonawca ma obowiązek opisywać fakturę wg wymagań Zamawiającego  

• Dostawa będzie do siedziby Zamawiającego: ul. Świętojerska 9,  00-236 Warszawa  

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania. 

6. W celu potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu Oferent składa oświadczenie na 

Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1) 

 

IX. Warunki wykluczenia z udziału w postępowaniu  

1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub 

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 Oferenta a Oferentem, 

polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

• pełnieniu funkcji członka  organu  nadzorczego  lub zarządzającego,  prokurenta, 

pełnomocnika, 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

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

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Oferent może zostać wykluczony z postępowania jeśli poda rażąco niską cenę. Za rażąco niską 

cenę uznawane jest gdy cena oferty jest niższa o 30% od szacownej przez Zamawiającego 

wartości zamówienia lub o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. W 

takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie 

dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

3. Z udziału w postępowaniu wyklucza się także Oferentów, którzy złożą: 

• ofertę po wskazanym terminie, 

• więcej niż jedną ofertę i/lub ofertę częściową i/lub wariantową, 



 
 
 

 
 

• niekompletną ofertę w tym. m.in. bez wymaganych załączników, niepodpisaną przez osoby 

uprawnione do reprezentacji. 

X. Kryteria oceny oferty   

1. Oferty dopuszczone do udziału w postępowaniu będą podlegać dalszej ocenie zgodnie  

z poniższym kryterium: 

Cena netto oferty-waga kryterium 100 %, maksymalnie do uzyskania 100 pkt, 

Punkty w ramach kryterium „Cena netto oferty" zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem: 

C = [W1/W2]*100 punktów 

gdzie: 

C -ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena netto oferty" 

W1 -wartość oferty najtańszej (netto w PLN)W2 -wartość oferty badanej (netto w PLN) 

2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne 

zasady zaokrąglania. 

3. Zamawiający udzieli  zamówienia  Oferentowi,  którego  oferta  odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o wskazane kryterium oceny oferty. 

4. W przypadku gdy wybrany Oferent nie zrealizuje dostawy w terminie wynikającym z 

Zapytania Zamawiający (wedle swego wyboru) może odstąpić od dokonanego wyboru i nabyć 

sprzęt od kolejnego Oferenta,  który  w  postępowaniu  o  udzielenie zamówienia uzyskał 

kolejną najwyższą liczbę punktów bądź też przyjąć sprzęt dostarczony po terminie (o ile nie 

odstąpił od pierwotnego wyboru).  

XI. Opis sposobu przygotowania oferty   

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub 

wariantowych. 

2. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Cena dla Przedmiotu Zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za  

realizację  Przedmiotu  Zamówienia  była  ceną  ostateczną,  bez  konieczności dokonywania 

przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. W cenie należy 

uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym oraz 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji Przedmiotu Zamówienia. Cena przedstawiona w ofercie powinna 

zawierać pełny koszt dla Zamawiającego. 

4. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, czytelnie, w języku polskim, w walucie 

polskiej, na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

oraz być podpisana przez uprawnione osoby. Powinna zawierać specyfikację techniczną lub 

karty katalogowe oferowanych  w  ramach Przedmiotu Zamówienia produktów. 



 
 
 

 
 

XII. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert  

1. Miejsce i sposób składania ofert: 

Ofertę należy przygotować  w formie elektronicznej w formacie PDF (min 600 dpi) jako skan 

dokumentu papierowego w rozdzielczości zapewniającej jej czytelność Ofertę należy wysłać 

na adres email zamawiającego: coie@armsa.pl   

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma  data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, nie zaś data i godzina wysłania oferty. 

3. Termin składania ofert: 11.02.2021 r. do godziny 14:00. Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

4. W razie dodatkowych pytań należy się kontaktować z Edytą Grocką-Radecką mailowa pod 

adresem e.grocka@armsa.pl, w godzinach 8:00 -14:00 w dni robocze. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

6. Oferentowi przysługuje prawo do wycofania złożonej oferty, przed upływem ostatecznego 

terminu składania ofert. 

7. Ofert, których nie da się odczytać (np. uszkodzony PDF) zostaną odrzucone, dlatego Oferent 

we własnym interesie powinien dołożyć należytej staranności w ich przygotowaniu. 

 

XIII. Realizacja zamówienia 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie Oferenta, którego 

oferta będzie uznana za najkorzystniejszą do dostarczenia Sprzętu w terminie wynikającym z 

zapytania. 

XIV. Postanowienia różne:  

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. z 

siedzibą w Warszawie, do zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w 

rozumieniu Kodeksu cywilnego. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zastrzega sobie możliwość 

nie odpowiadania na oferty jak i nie dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 

Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy. 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub 

uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. 

Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie 

przekazana tym Wykonawcom, którym Zamawiający przesłał niniejsze zapytanie lub 

ogłoszona w ten sam sposób i w tym samym miejscy, w którym zostało ogłoszone niniejsze 

Zapytanie Ofertowe. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania 

Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający może przedłużyć termin 

składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 

XV. 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 
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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, 

1. administratorem danych osobowych wskazanych w złożonych ofertach jest Agencja 

Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@armsa.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

(spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu  

przeprowadzenia przedmiotowego postępowania; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz osoby lub 

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 

10 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. – o dostępie do informacji publicznej a także 

inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem 

przetwarzają dane osobowe jako podmiot przetwarzający; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy;   

7. posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników); 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO (przy czym 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);   

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO. 
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