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Warszawa, dnia 14 października 2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 

02-958 Warszawa, , na podstawie art. 4d ust.1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.), zaprasza do składania ofert w 

postępowaniu pn.:  

Dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych wyprodukowanych nie wcześniej niż 

01.01.2020 r. 

Zadanie "Edukacja kulturalna online", przedsięwzięcie z zakresu edukacji kulturalnej pn. 

Edukacja kulturalna online. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 

kultura dostępna. 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1) CPV:   

30213000-5 Komputery osobiste  

30213100-6 Komputery przenośne 

2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych, 

wyprodukowanych nie wcześniej niż 01.01.2020 r. 

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - 

OPZ. 

4) Wzór umowy zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ. 

UWAGA: 

Producent musi udostępniać karty katalogowe na ogólnodostępnej stronie i Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość weryfikacji oferowanych parametrów na podstawie wyżej wymienionych kart 

A. Potencjalnie wskazane  znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, 

który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę są 

uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i 

parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, 

które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.  

B. Wszystkie potencjalne ewentualnie wskazane normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, 

specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych należy rozpatrywać łącznie z wyrazem 

„lub równoważny”. 

C. Wszystkie potencjalne ewentualnie wskazane  znaki towarowe, materiałowe, patenty lub 

pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego Wykonawcę należy traktować jako przykładowe i należy rozpatrywać je łącznie 

z wyrazem „lub równoważny”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje 

się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej 

sytuacji Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dokumenty potwierdzające zgodność 

cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych zawartych w rozwiązaniach równoważnych 
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wymaganiom Zamawiającego, zaoferowanych w złożonej ofercie. Równoważność pod względem 

parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować 

realizację dostawy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewniać uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych przez Zamawiającego. 

D. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, 

jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dokumenty 

potwierdzające zgodność cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych, zawartych w 

rozwiązaniach równoważnych, zaoferowanych w złożonej ofercie. Jednocześnie, wykonawca musi 

udowodnić, iż produkt jest kompatybilny z istniejącą już infrastrukturą sieciową Zamawiającego. 

Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma 

w szczególności gwarantować realizację zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia 

oraz zapewniać uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych. 

E. Nie złożenie przez Wykonawcę do oferty dokumentów potwierdzających zgodność cech 

technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych zawartych w rozwiązaniach równoważnych i 

kompatybilność będzie rozumiane jako ujęcie w ofercie (skalkulowanie w cenie oferty) materiałów 

i urządzeń niezgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia, tym samym oferta będzie podlegała 

odrzuceniu. 

 

1. Wykonawca zobowiąże się do: 

1) Udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 

2) Udzielenia rocznej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie  licencji.  

3) W okresie udzielonej gwarancji w momencie stwierdzenia wady produktu Wykonawca 

wymieni produkt na nowy wolny od wad, lub dokona naprawy na własny koszt. 

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do dnia 23.12.2020 r. 

3. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Mateusz Dobiegała, e-mail: mdobiegala@muzeum-wilanow.pl  

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

 

Nazwa kryterium Opis kryterium Waga % 

Cena (C) Łączna cena oferty brutto 100 

Sposób oceny ofert. 

Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium cena (C):    

 

 

Sposób obliczenia   C: 

 

                        najniższa cena ofertowa brutto 

C =  -------------------------------------------- x 100 

           cena oferty badanej  

 

Obliczenia przyznawanych punktów  dokonywane będą  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w ramach wyżej określonych 

kryterium oceny ofert, która nie podlega odrzuceniu a Wykonawca, który ją złożył nie podlega 

wykluczeniu z postępowania. 
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MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Miejsce składania ofert: oferty należy dostarczyć do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

w formie elektronicznej na adres email: mdobiegala@muzeum-wilanow.pl  

2. W tytule należy podać: Znak sprawy: KR.2402.1.P.S-P.2020 

3. Termin składania ofert: 21.10.2020 r., godz. 10:00 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferta zawiera: 

1) Formularz oferty – załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

2) Informacja na temat przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 4 do Zapytania 

ofertowego 

 

2. Informacje dodatkowe: 

1) ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 

3) po dokonaniu oceny ofert Zamawiający, w celu uzyskania najlepszych warunków realizacji 

zamówienia, podejmie negocjacje z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, 

4) wybór najkorzystniejszej oferty nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego zobowiązania 

do zawarcia umowy ze Wykonawcą, 

5) złożenie oferty oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy według wzoru stanowiącego 

załącznik do zapytania ofertowego. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez 

podania przyczyn, 

7) UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości wezwania Wykonawcy do uzupełnienia 

brakujących lub błędnych dokumentów (zawierających błędy) lub wyjaśniania treści 

złożonych dokumentów a tym samym dokonuje odrzucenia oferty. 

 

Załączniki: 

1. Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

2. Formularz oferty – załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

3. Wzór umowy wraz z załącznikami – załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

4. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

 

 

…………………………………… 

/pieczątka imienna i podpis/ 
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