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1. BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY). 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej zwany dalej „Zamawiającym” 

Tuczna 191 A, 21-523 Tuczna  

NIP: 537-185-04-22 , REGON: 002300947 

nr telefonu +48 (83) 306 82 96,  

nr faksu +48 (83) 306 82 96 

Godziny urzędowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej: poniedziałek - 

piątek: godz. 7:30 – 15:30. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

Adres poczty elektronicznej: tuczna@ops.pl  

Strona internetowa: https://www.tuczna.ops.pl/ 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA. 

 

2.1. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o 

wartości powyżej 50.000 PLN. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j Dz. U. z 2019 r., poz. 

2019 z póź. zm.).  

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

 

2.2. Rodzaj zamówienia: dostawa. 

 

3. FINANSOWANIE. 

 

Zamówienie jest finansowane ze środków budżetowych będących w dyspozycji 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej. 

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup 3 sztuk komputerów stacjonarnych  na potrzeby 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej. 

 

4.1 Zakres zamówienia obejmuje zakup: 

 

- komputerów stacjonarnych: 3 szt. 

 

Parametry sprzętu: 

Komputer stacjonarny: 

mailto:tuczna@ops.pl
https://www.tuczna.ops.pl/
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1) Procesor minimum 4 rdzenie/8 wątków, częstotliwość od 2700 MHz powyżej 9 generacji 

2) Pamięć DDR4,  najlepiej 2x4 GB praca w dualu z możliwością rozszerzenia 

3) Interfejsy minimum przód i tył obudowy: 1 x Audio wyjście liniowe / słuchawkowe, 4 x 

USB 2.0, 2x USB 3.0, 1 x HDMI lub DVI lub Display Port (dopuszczalna kombinacja 

większej ilości tych lub innych portów przy równoczesnej obecności minimum jednego z 

wymienionych wcześniej portów grafiki), minimum 1 x Ethernet. 

4) Dyski: 1 dysk na system 120 GB PCIe minimum 1000/1000 MB/s oraz drugi  HDD 1 TB 

7200 obr/min  

5) Płyta główna z 4 slotami na pamięć (umożliwiająca zainstalowanie 64GB RAM 

6) Mysz i klawiatura 

7) Zasilacz minimum 550W, standard minimum certyfikat Bronze 80+, wentylator wyciszony 

(np. hydraulic) 

8) Karta graficzna tak, zintegrowana 

9) Monitor  

1. Typ matrycy: TN / Matowa  

2. Przekątna minimum: 24”  

3. Rozdzielczość natywna 1920x1080  

4. Standard obrazu FHD  

5. Proporcje ekranu 16:9  

6. Podświetlenie matrycy LED  

7. Czas reakcji do 3ms  

8. Wbudowane głośniki – tak  

9. Interfejsy: minimum 1xVGA (DVI), 1x HDMI oraz 2x USB 2.0 lub USB 3.0  

10. Regulacja obrotu osi oraz odchylenia w podstawce. 11. Pivot: tak 

 

10) System operacyjny 64-bit Windows® 10 Professional lub odpowiednio nowszy, lub 

produkt równoważny tj. charakteryzujący się następującymi cechami: zlokalizowane w 

języku polskim, co najmniej następujące elementy: pomoc techniczna komunikaty 

systemowe, wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń 

sieciowych, standardów USB, Plug&Play, FireWire, możliwość przywracania plików 

systemowych, zdalnej instalacji, konfiguracji i administrowania systemu, pracy domenowej w 

systemie MS Windows Serwer., zainstalowany 

11) Gwarancja 3 lata. 

 

4.2 Termin realizacji zadania: 

Termin realizacji zadania objętego umową ustala się na 14 dni od podpisania 

przez strony umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

5. Kody Wspólnego Słownika Zamówień 

  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

30200000-1 – Urządzenia komputerowe  

 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.    

 

Termin wykonania zamówienia objętego umową ustala się na 14 dni od 

podpisania przez strony umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego. 
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7. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

7.1  Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie wykonawcy, którzy 

nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą w 

wytycznych programowych,  

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

pełnomocnika,  

d) 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.  

 

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:  

 

Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. 

powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym wg załącznika nr 3 do 

Zapytania Ofertowego. 

 

W sytuacji wystąpienia powiązania, o którym mowa w pkt. 7.1. 

Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania, chyba, że jest 

możliwy inny sposób zapewnienia bezstronności postępowania.  

 

7.2 Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zamawiający 

wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę, który: 

 

7.2.1  wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

7.2.2  wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie 

skazano za przestępstwo: 

a.   o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-

221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 

553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  

https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT#art(165(a))
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT#art(181)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT#art(189(a))
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT#art(218)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT#art(218)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT#art(228)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT#art(250(a))
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT#art(258)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT#art(270)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17631344?cm=DOCUMENT#art(46)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17631344?cm=DOCUMENT#art(48)
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b.  przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym 

mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny,  

c.  przestępstwo skarbowe,  

d.  przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z 

dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

poz. 769); 

7.2.3  wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu 

zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 

7.2.2; 

7.2.4  wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub 

ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

7.2.5  wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy 

przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, lub który 

zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

dokumentów; 

7.2.6  wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa 

przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, 

mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7.2.7.  wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na 

czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, 

mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

7.2.8  wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o 

udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba 

wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w 

przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane 

tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu; 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT#art(115)par(20)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17896506?cm=DOCUMENT#art(9)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17896506?cm=DOCUMENT#art(10)
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7.2.9  wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie 

mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w 

stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

7.2.10  wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd 

orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie 

ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

7.2.11 wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka 

zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7.2.12  wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w 

zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - 

Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 

dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 

233, z późn. zm.); 

7.2.13  wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył 

obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania 

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

7.2.14  wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 

3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania. 

 

Wykluczenie wykonawcy następuje: 

-   w przypadkach, o których mowa w pkt 7.2.2 a-c i 7.2.3, gdy osoba, o 

której mowa w tych przepisach została skazana za wymienione 

przestępstwo wymienione w pkt 7.2.2 a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od 

dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16991855?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/18208902#art(332)ust(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17021464#art(366)ust(1)
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z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny 

okres wykluczenia; 

-  w  przypadkach, o których mowa: 

a)  w pkt 7.2.2 lit. d i pkt 7.2.3, gdy osoba, o której mowa w tych 

przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 

7.2.2 lit. d,  pkt 7.2.4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 

odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku 

został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym 

decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia 

stała się ostateczna; 

b)  w pkt 7.2.7 i 7.2.9 lub pkt 7.2.13 i 7.2.14, jeżeli nie upłynęły 3 lata 

od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

c)  w pkt 7.2.10, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie 

orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

d)  w pkt 7.2.11 jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne. 

 

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 7.2.2, 7.2.3 oraz 7.2.5-

7.2.9 lub 7.2.12-7.2.14, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 

szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 

organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 

wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające powyżej dowody. 

7.2.21 W przypadkach, o których mowa pkt 7.2.8, przed wykluczeniem 

wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, 

że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie 

zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia 

konkurencji. 

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

 

oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:  
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Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. 

podstaw wykluczenia wg załącznika nr 4 do Zapytania Ofertowego. 

 

7.3 Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy: 

 

- nie wykażą braku podstaw wykluczenia; 

-  wobec których zachodzą podstawy wykluczenia 

 

7.4 Oferty wykonawców, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia zostaną 

dopuszczone do badania i oceny. Ocena spełniania przedstawionych powyżej 

warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.  

 

8. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW. 

 

8.1. W celu braku podstaw wykluczenia wykonawcy są zobowiązani złożyć 

następujące dokumenty: 

8.1.1. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych  

z Zamawiającym wg załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego oraz 

oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wg załącznika nr 4 do 

Zapytania Ofertowego. 

8.2. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji. 

8.3. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt 8.1 lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w 

terminie 3 dni, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. 

8.4. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył 

wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie 3 

dni, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

9. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE  

Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 

 

Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN. 

 

 

 

 

 



 
 

 
  Strona 9 z 17 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

 

10.1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty 

składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi  

w zapytaniu oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 

10.3. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną 

ofertę. 

10.4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej. Złożenie 

jej w innej formie spowoduje jej odrzucenie. 

10.5. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być 

zaadresowana na adres wskazany w pkt 1 zapytania. 

10.6. Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące 

dokumenty oraz oświadczenia: 

10.6.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane w rozdziale 8 Zapytania 

Ofertowego. 

10.6.2. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do Zapytania 

Ofertowego) – w przypadku składania oferty przez podmioty 

występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne 

adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 

10.6.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

( dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 

10.6.4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w 

przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, 

której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

10.6.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę 

powinny być podpisane przez pełnomocnika.  

10.6.6. Ponadto, oferta powinna: 

– Być opatrzona pieczątką firmową, 

– Posiadać datę sporządzenia, 

– Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu 

– Być podpisana czytelnie przez Wykonawcę. 

10.7. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

podpisem/parafą osoby upoważnionej. 

10.8. Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie 

spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z 

kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron 

oferty. 
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10.9. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób 

niebudzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępnione oraz 

wykazywać, że zastrzeżone informacje stanowiące tajemnice 

przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym 

wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. 

Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podane do 

wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofercie. 

10.10. Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w 

zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez 

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa 

(firmy), adres Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej, 

Tuczna 191 A, 21-523 Tuczna 

 

OFERTA NA: 

 

Zakup komputerów na potrzeby 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej 

 

Nie otwierać przed 27.05.2021r. r. godz. 8:15 

10.11. Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały 

Wykonawcę (w tym konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed 

upływem terminu składania ofert w sytuacji, gdy na skutek braku 

oznaczenia koperty zostanie ona rozpieczętowana i pracownicy 

zamawiającego zapoznają się z jej treścią nie wiedząc o tym, że jest to ofert 

złożona w postępowaniu). 

10.12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić 

zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o 

wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone 

Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem 

terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak 

oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 

oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

10.13. Wykonawca składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 

dni od upływu terminu składania ofert. 

10.14. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może 

przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, 

co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 

do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
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10.15. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest 

prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących 

złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 10.16 , dokonywanie jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści. 

10.16. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste 

omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z 

zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

10.17.  Jeżeli zaoferowana cena, wydaje się rażąco niska w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że 

oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

10.18. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub 

jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, 

że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 

11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.: 

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej zwany dalej 

„Zamawiającym” 

  Tuczna 191 A, 21-523 Tuczna  

    od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30  

   nr telefonu +48 83 306 82 96,  

   nr faksu +48 83 306 82 95 

   adres email: tuczna@ops.pl 

                   w pokoju nr 17 

11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do dnia 

27.05.2021 r. do godz. 8:00 na adres wskazany w pkt 11.1. Uwaga! 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma 

data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data 

jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie: 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej 

 Tuczna 191 A, 21-523 Tuczna w pokoju nr 17 dnia 27.05.2021 r. o godz. 

8:15. 
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12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

 

12.1. Na druku oferty załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego należy podać 

całkowitą cenę ofertową (brutto) obejmującą realizację całego zamówienia w 

złotych polskich (PLN), wraz z podaniem stawki podatku VAT. 

12.2. Wykonawca obliczy cenę ofertową w oparciu o informacje zawarte  

w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie 

koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia. 

12.3. Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy  

(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, 

VAT i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 

0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

12.4. Jeżeli cena podana w formularzu oferty liczbą nie będzie odpowiadać cenie 

podanej słownie, Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną słownie 

przyjmując za cenę wyjściową – cenę netto podaną słownie. 

12.5. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych. 

12.6. Sposób obliczania ceny: Wg informacji zawartych w formularzu ofertowym. 

 

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

 

13.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną 

odrzucone przez Zamawiającego. 

13.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące 

kryteria i ich znaczenie: 

 

 

L.p. 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna liczba 

punktów, jakie 

może otrzymać 

oferta za dane 

kryterium 

1 Cena   100% 100 pkt 

 

13.3. Zasady oceny kryterium "Oferowana cena " (PC) – 100%. 

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną 

ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, 

pozostali będą oceniani według następującego wzoru:  

 

 

Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu 
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PCS=  ----------------------------------------------------------------------- x 100 

Cena badanej oferty 

 

    gdzie: PCS -ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto. 

 

13.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.  

13.5.  

 

14. TRYB OCENY OFERT I OGŁOSZENIA WYNIKÓW. 

 

14.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a. Jest złożona w niewłaściwej formie; 

b. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem 

10.16 

c. nie spełnia wymogów brzegowych umożliwiających dofinansowanie 

realizacji projektu określonych w dokumentach programowych dla 

Programu Operacyjnego 

d. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

e. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

f. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

g. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

h. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie 

zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w 10.16 

i. wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w 10.14, na przedłużenie 

terminu związania ofertą; 

j. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 

bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 

zagwarantować w inny sposób. 

k. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

14.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na 

każdym etapie w przypadkach uzasadnionych. 

14.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

uzupełnień i wyjaśnień dokumentów potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia (jednokrotnie).  

14.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty 

wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, 

oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 

 14.5 Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach  

  postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w  

  ofercie (a w przypadku jego braku na fax lub adres pocztowy). Informacja  
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  o wynikach postępowania zostanie również opublikowana na stronie: 

  https://www.bip.tuczna.ops.pl/. 

14.6 Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą 

umowę, której istotne postanowienia zawarto we wzorze stanowiącym 

załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. W przypadku, gdy wybrany 

wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest 

podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę 

punktów. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę wraz z informacją o wynikach postępowania. 

 

15. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI, OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU. 

 

15.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja 

(wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) między 

Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2017r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem 

posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy w dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219 ze zm.), z wyjątkiem oferty oraz 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 7 zapytania 

ofertowego, które są składane w oryginale.  

  Wykonawcy mają możliwość składania pytań w niniejszym postępowaniu, 

  jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie nie później, niż do końca 

  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

  Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie późniejszym albo prośba ta  

  dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień, 

  albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań i odpowiedzi 

  zostanie umieszczona na stronie https://www.bip.tuczna.ops.pl/ 

15.2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje 

przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na 

żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.  

15.3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

 Pani Małgorzata Zińczuk – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

 Społecznej w Tucznej, pod numerem telefonu: 83 306 82 96 oraz adresem 

 e-mail: tuczna@ops.pl, w godz. 7:30-15:30 w dni robocze. 

 

16. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w 

przypadkach uzasadnionych, w szczególności w przypadku, gdy 

najkorzystniejsza oferta przekroczy cenę zakontraktowaną w budżecie projektu. 

mailto:tuczna@ops.pl


 
 

 
  Strona 15 z 17 

W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający w takich przypadku nie 

ponosi kosztów postępowania. 

 

17.  ZMIANA UMOWY  

 

17.1 W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych 

zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia, zastrzega się możliwość 

dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Warunki zmiany umowy określone 

są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. 

17.2  Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

18. POZOSTAŁE INFORMACJE. 

 

18.1 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 

opublikowana w miejscach publikacji zapytania. 

18.2 Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą 

wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o 

czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 

18.3 Zamawiający zastrzega, iż zapłata nastąpi jedynie za faktycznie wykonane usługi. 

18.4 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem  

i złożeniem oferty. 

18.5 Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. O terminie  

i godzinie podpisania umowy, Wykonawca powiadomiony zostanie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej (brak stawienia się Wykonawcy w terminie i 

o godzinie wyznaczonej przez Zamawiającego traktowane będzie jako odmowa 

podpisania umowy). 

18.6 Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w 

PLN.   

18.7 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

18.8 Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach 

postępowania. 

18.9 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

18.10 Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

18.11 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

18.12 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

18.13 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym maja 

zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
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19. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 

19.1 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:  

1)  Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane 

Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu dane osobowe Wykonawcy 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup komputerów 

na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej 

przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

2) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 

3) dane osobowe Wykonawcy 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; 

4) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

5) Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich 

zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

Zapytaniem ofertowym oraz nie narusza 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 RODO1;   

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

Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

6) Wykonawcy nie przysługuje: 

− 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; 

                                                      
1 Wyjaśnienie: 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. 
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

20. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 

 

 Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są następujące wzory: 

 

Lp. Oznaczenie 

Załącznika 

Nazwa Załącznika 

1 Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 

2 Załącznik nr 2 Wzór umowy   

4 Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i 

kapitałowych z Zamawiającym 

5 Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 

 

 

 

 


