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PRZETARG PISEMNY  

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMUTEROWEGO 

I.  Opis przedmiotu przetargu 

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe  - Organizator przetargu działając na 
podstawie art. 701

 i nast. kodeksu cywilnego, ogłasza pisemny przetarg dostawę sprzętu 
komputerowego w ramach zadania Program Klub - edycja 2022 

 

Szczegółowy opis przedmiotu przetargu:  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w następujących 

częściach: 

 Cześć 1.  

 Komputery stacjonarne zestawy – 8 sztuk 

Procesor - min. 6 rdzeni, min. taktowanie 2.1GHz, zintegrowany układ graficzny, chłodzenie w 
zestawie  
Pamięć RAM - min. 16GB o minimalnym taktowaniu 3200MHz  
Płyta główna - zgodna ze standardem by obsłużyć podzespoły w pełnej wydajności  
Dysk SSD M.2 NVMe - min. 500GB 
Dysk SSD - min. 1000GB 
Zasilacz - zgodny z zapotrzebowaniem podzespołów  
Zasilacz zewnętrzny - pozwalający na bezpieczne zapisanie plików i zamknięcie komputera w razie 
awarii prądu 
Obudowa -  dowolna z chłodzeniem 
System Operacyjny –  
Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro x64 PL lub równoważny. Parametry 
równoważności 
- pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows 
- zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows WMI. 
Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju 
emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10. 
Klucz instalacyjny systemu operacyjnego powinien być fabrycznie zapisany w BIOS komputera i 
wykorzystywany do instalacji tego systemu oraz jego aktywowania. System operacyjny ma być 
fabrycznie zainstalowany przez producenta. 
Dysk Zewnętrzny - 1000GB 
Monitor - min. 24 cale, FullHD, matryca matowa IPS 
Klawiatura - Pełnowymiarowa klawiatura biurowa przewodowa  
Mysz komputerowa - Mysz biurowa przewodowa 
 
Część 2.  
Laptopy – 48 sztuk  
Procesor - min. 4 rdzeni, min. taktowanie 2.1GHz, zintegrowany układ graficzny,   
Pamięć RAM - min. 8GB o minimalnym taktowaniu 3200MHz   
Dysk SSD M.2 NVMe - min. 500GB 
Ekran - Min. 15,5 cali FULLHD, matryca matowa IPS 
System Operacyjny –  
Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro x64 PL lub równoważny. Parametry 
równoważności 
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- pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows 
- zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows WMI. 
Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju 
emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10.  
Klucz instalacyjny systemu operacyjnego powinien być fabrycznie zapisany w BIOS komputera i 
wykorzystywany do instalacji tego systemu oraz jego aktywowania. System operacyjny ma być 
fabrycznie zainstalowany przez producenta. 
Torba do laptopa 
Mysz komputerowa – Mysz biurowa bezprzewodowa 
 
Laptopy – 8 sztuk  
Procesor - min. 6 rdzeni, min. taktowanie 2.1GHz, zintegrowany układ graficzny,   
Pamięć RAM - min. 16GB o minimalnym taktowaniu 3200MHz  
Dysk SSD M.2 NVMe- min. 500GB 
Ekran – min.17 cali FULLHD, matryca matowa IPS 
System Operacyjny 
Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro x64 PL lub równoważny. Parametry 
równoważności 
- pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows 
- zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows WMI. 
Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju 
emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10. 
Klucz instalacyjny systemu operacyjnego powinien być fabrycznie zapisany w BIOS komputera i 
wykorzystywany do instalacji tego systemu oraz jego aktywowania. System operacyjny ma być 
fabrycznie zainstalowany przez producenta. 
Torba do laptopa 
Mysz komputerowa – Mysz biurowa bezprzewodowa 
 
 
Cześć 3. 
Tablety – 3 sztuki 
Ekran - min.10cali, FullHD 
Pamięć RAM - min. 4GB  
Pamięć - min. 64GB, wejście na karty pamięci, karta w zestawie min. 256GB  
System - min. Android 10, lub równoważny. 
 
Część 4.  
Urządzenie wielofunkcyjne  
Maksymalny format druku A3 
Druk Kolorowy  
Rozdzielczość druku 1200 x 1200dpi 
Automatyczny druk dwustronny  
Możliwość skanowania, kopiowania, drukowania 
Praca w sieci 
Maksymalne wymiary (szerokość, głębokość, wysokość) 70x80x130cm  

 

Wybrany wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy do Krajowego Zrzeszenia Ludowe 

Zespoły Sportowe w Warszawie (01-220), ul. S. Krzyżanowskiego 46 a w  terminie  do dnia 

14.04.2022 r.  Niedostarczenie sprzętu we skazanym terminie (przez niedostarczenie 
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Organizator rozumie w szczególności  przedstawienie do odbioru niekompletnej ilościowo 

lub jakościowo partii sprzętu) spowoduje odstąpienie przez Organizatora od umowy.  

II. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

W przetargu może wziąć udział Uczestnik/Oferent, który spełnia następujące warunki: 

1. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem przetargu. 

Jest podmiotem nieprzerwanie działającym na terytorium RP od co najmniej 2 lat  

i posiadającym siedzibę na terytorium RP i przedstawi aktualny odpis z właściwego 

rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

2. Nie zalega z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, wykonawca 

którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przedstawi aktualne 

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające odpowiednio, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem podatków, opłat 

oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 

 

Warunki opisane w pkt. 1–2 będą oceniane przez Organizatora na podstawie 

przedstawionych dokumentów według zasady spełnia/nie spełnia.  

Oferta Uczestnika niespełniającego któregokolwiek z tych warunków zostanie odrzucona. W 

przypadku Uczestników ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty 

wskazane w pkt 2 muszą być złożone oddzielnie dla każdego z Uczestników.  

 

Organizator zastrzega możliwość zmiany zarówno warunków jak i treści ogłoszenia.  

 

III. Informacje o sposobie porozumiewania się stron 

W niniejszym przetargu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane są przez strony pisemnie. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert, wyborze oferty, 

ewentualnie unieważnieniu postępowania będą przesyłane również drogą mailową. 

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Uczestnikami jest:  

1. Krzysztof Piasek – w sprawach formalno-prawnych – lzs@lzs.pl 

2. Wojciech Lembrych – w sprawach technicznych – lzs@lzs.pl 

 

IV. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

V. Termin Płatności  
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Organizator ustala termin płatności do 30 dni, liczony od daty otrzymania faktury. 
Wystawienie faktury musi być poprzedzone sporządzeniem końcowego protokołu zdawczo – 
odbiorczego zamawianego sprzętu, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

 
VI. Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeń i dokumentów załączonych do 

oferty 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia. 

2. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. 

Zaleca się złożenie oferty przy wykorzystaniu wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

ogłoszenia. 

3. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Uczestnika muszą być 

podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika zgodnie z formą 

reprezentacji określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie 

właściwym dla jego formy organizacyjnej. Upoważnienie do podpisania oferty musi być 

dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. 

4. Wymagane dokumenty oraz oświadczenia mogą być składane w formie oryginału albo 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika. 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę. 

6. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane 

pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. 

7. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 

8. W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami 

drogą pocztową za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta 

(przesyłka) znalazła się w siedzibie Organizatora. 

9. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej 

kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej 

jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert na adres: 

 

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe   

ul. Seweryna Krzyżanowskiego 46 a  

01-220 Warszawa 

 

Oferta na dostawę sprzętu komputerowego część ……………………………………………….… 

Nie otwierać przed terminem 07.04.2022 r.  godz. 15.30 

10. Organizator zwróci niezwłocznie Uczestnikowi ofertę, która została złożona po terminie. 

11. Organizator nie żąda wniesienia wadium. 

12. Części oferty zastrzeżone przez Uczestnika jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być czytelnie 

oznaczone i oddzielone od jawnej części oferty.  
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VII. Miejsce i termin składania ofert   

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.04.2022r. do godz. 13.00 w siedzibie 

Organizatora Warszawie, 01-220, przy ul. Seweryna Krzyżanowskiego 46 a.  Oferta 

złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.  

 

VIII. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert 

1.  Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Cena:                                                                              - waga 60%, 

Termin realizacji zamówienia:                                 – waga 30%,   

Okres gwarancji                                                           - waga 10%  

1. Kryterium ceny (C): 

każda oferta podlegająca ocenie otrzyma ilość punktów, zaokrągloną do dwóch 

miejsc po przecinku, wynikającą z następującego algorytmu:  

         najniższa całkowita cena ofertowa brutto  

C= ------------------------------------------------------------------- x 100 pkt   x 60%         

                          cena brutto ocenianej oferty  

C- ilość punktów otrzymana w  kryterium „cena”  

Podstawą przyznania punktów w powyższym kryterium „cena oferty brutto” będzie 

cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 

2. Kryterium terminu realizacji zamówienia (T): 

każda oferta podlegająca ocenie otrzyma ilość punktów wynikającą z następujących 

zasad:  

do 14 kwietnia 2022 r. (włącznie) – 30pkt; 

po 14 kwietnia 2022 r. – 0 pkt.    

3. Kryterium okresu gwarancji (G):  

każda oferta podlegająca ocenie otrzyma ilość punktów wynikającą z następujących 

zasad: 

mniej niż 24 miesiące- 0 pkt; 

24-30 miesięcy- 5 pkt; 

31-35 miesięcy- 7pkt; 

36 miesięcy i więcej - 10 pkt. 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie warunki określone 

w SWZ oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów 

przyznanych w ramach każdego z podanych powyżej kryteriów, zgodnie ze wzorem 

wskazanym poniżej, odrębnie dla każdej części:  

P = C + T + G 
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gdzie:  

C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium: „Cena oferty”  

T – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium: „termin realizacji 

zamówienia”  

G –  ilość punktów otrzymana w  kryterium „okres gwarancji” 

6. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione kryterium. 

7. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.  

8.Organizator poinformuje pocztą elektroniczną Uczestników o rozstrzygnięciu 

postępowania.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert i bez wskazywania przyczyn. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – przez części zamówienia rozumie 

się każdą z części opisanych w rozdziale I Ogłoszenia. Zamawiający będzie dokonywał 

oceny złożonych ofert oddzielnie dla każdej z części.  
   

 

 

Załącznik nr 1  
Wzór 

 

OFERTA 

 

Dane dotyczące Oferenta:  

1) Nazwa (firma) albo imię i nazwisko oraz siedziba albo miejsce zamieszkania i adres 

............................................................................................................................................... 

2) nr tel./fax .............................................................................................................................. 

3) REGON ................................................................................................................................... 

4) NIP ......................................................................................................................................... 

Składamy ofertę na dostawę sprzętu komputerowego  - część …………… 

1.  Akceptujemy warunki przetargu i zobowiązujemy się do podpisania Umowy na warunkach 
zawartych w ogłoszeniu w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. Nie 
zalegamy  z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. 

2.  Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:  

Specyfikacja sprzętu 
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Warunki gwarancji/ wykaz adresowy punktów świadczących usługi gwarancyjne 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 

Miejscowość …………………......., dnia ………..…...........               ...................................................... 

(podpisy osób wskazanych  
w dokumencie uprawniającym do 
występowania w obrocie prawnym lub 
posiadających pełnomocnictwo) 
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