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Zaproszenie do składania ofert
Gmina Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice
NIP: 681 10 04 414
e-mail: bzp@myslenice.pl
zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu na Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla
potrzeb funkcjonowania systemu monitoringu miejskiego w Myślenicach
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Minimalne parametry i ilość oferowanego sprzętu została określona w części Opis Przedmiotu
Zamówienia
2. Obowiązki wykonawcy:
1/.Wykonawca zrealizuje przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od dzielenia zamówienia.
2/ Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego a koszt dostawy będzie
zawarty w cenie komputera.
3. Dodatkowe informacje:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w ramach
procedury bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia, w szczególności zwrot kosztów z tytułu przygotowania oferty;
2) Złożona przez Wykonawcę oferta musi zachować swoją ważność przez minimum 15 dni licząc od
dnia upływu terminu nadsyłania ofert, pod rygorem odrzucenia złożonej oferty.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą postanowień
umowy;
4) Kryterium wyboru oferty stanowi cena – 100%. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją całości przedmiotu niniejszego zaproszenia do
składania ofert;
5) Dla zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przesyłania dodatkowych pytań do ofert oraz prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w
celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert;
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6) Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości na wniosek oferentów
telefonicznie bądź mailowo w terminie niezwłocznym;

7) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony
odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. Zawarcie umowy nastąpi
niezwłocznie po wyborze oferty;
8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli
oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy
o realizację przedmiotu niniejszego zapytania;
9) Do niniejszego rozeznania rynku nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.).

10) Klauzula informacyjna RODO
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”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Gmina Myślenice ul. Rynek
8/9, 32-400 Myślenice;
b) inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Krzysztof Dybeł, kontakt: adres
e-mail: iod@myslenice.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb funkcjonowania systemu monitoringu
miejskiego w Myślenicach” (Nr Zamówienia BZP/271/21/2020), prowadzonym na podstawie
art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;
d) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) 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 *;
- 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 **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
i)

nie przysługuje Pani/Panu:
- 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;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienia:
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** 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.
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do 14 dni
3. Opis sposobu przygotowania ofert:
Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 07/05/2020 do godz. 12:00 r. w formie elektronicznej na
adres email: bzp@myslenice.pl wpisując w temacie wiadomości „OFERTA BZP/271/21/2020 <nazwa
wykonawcy>”
Sposoby przygotowania oferty elektronicznej
1) Wykonawca przygotowuje ofertę w formie tradycyjnej i po jej podpisaniu odwzorowuje ją
cyfrowo (np. poprzez skanowanie) do pliku pdf. I taki plik przesyła na w/w adres email
2) Dodatkowo plik pdf może być plikiem szyfrowanym pod warunkiem, że wykonawca
bezpośrednio po upływie terminu składania ofert prześle hasło umożliwiające otwarcie pliku.
Nieprzesłanie hasła w ustalonym terminie lub przesłanie hasła błędnego, uniemożliwiającego
otwarcie pliku oferty może skutkować odrzuceniem oferty.
3) Wykonawca może również złożyć ofertę w postaci elektronicznej i podpisaną kwalifikowanym
podpisem elektronicznym (najlepiej gdyby to był podpis wewnętrzny PAdES).
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
W zakresie procedury udzielania zamówień publicznych Pan Bogdan Pacek, bzp@myslenice.pl.
5. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- żądania wyjaśnień treści złożonych ofert lub dokumentów (oświadczeń);
- wezwania do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń lub poprawienia oczywistych błędów w treści
oferty;
- unieważnienia postepowania w przypadku braku ofert, lub gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie
wyższa niż możliwości finansowe Zamawiającego;
- odrzucenia oferty jeśli oferta nie będzie odpowiadała treści niniejszego zaproszenia lub zaoferowany
przedmiot zamówienia będzie znacząco odbiegał od wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, lub
oferta zostanie złożona po terminie.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Komputer typ 1 – szt. 2
Parametry wymagane (minimalne)
Procesor

Intel Core i5 min. 8 generacji

RAM

16GB DDR4

DYSKI

1TB oraz SSD 256GB (Systemowy)

Napęd

Napęd optyczny

Karta graficzna

Karta graficzna umożliwiająca do podłączenia min. trzech monitorów,

zasilacz

min. 450Watt

system

Win 10 Pro PL

Wejścia/wyjścia

Gwarancja

3x DisplayPort/HDMI
1x RJ-45
3x wyjście audio
4x USB 2.0
2x USB 3.0
Min. 36 miesięcy

2. Komputer typ 2 – szt. 1
Parametry wymagane (minimalne)
Procesor

Intel Core i7 min. 9 generacji, min 3GHz

RAM

32GB DDR4

DYSKI

2TB oraz SSD 512GB (Systemowy)

Napęd

Napęd optyczny

Karta graficzna

Karta graficzna umożliwiająca do podłączenia min. czterech monitorów,

zasilacz

min. 600Watt

system

Win 10 Pro PL

Wejścia/wyjścia

Gwarancja

4x DisplayPort/HDMI
1x RJ-45
3x wyjście audio
4x USB 2.0
2x USB 3.0
Min. 36 miesięcy

3. Klawiatury komputerowe – 2 szt.
Parametry wymagane (minimalne)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interfejs: USB.
Technologia: przewodowa
Układ US-QWERTY.
Z klawiszami funkcyjnymi F1-F12.
Z wydzielonym blokiem numerycznym.
Z wydzielonym blokiem kursorów.
Z wydzielonym blokiem klawiszy Insert, Home, Del, End, PgUp, PgDn.
Odporna na zachlapanie
Długość kabla: minimum 1,5m
Gwarancja: minimum 24 miesiące

4. Myszki komputerowe – 4 szt.
Parametry wymagane (minimalne)
•
•
•
•
•
•
•

Interfejs: USB.
Technologia: przewodowa z sensorem optycznym
Rozdzielczość czujnika: 800.
Ilość przycisków: 3
Rolka: tak, przewijana.
Długość kabla: minimum 1,8m
Gwarancja: minimum 24 miesiące

5. Monitory komputerowe typ 1 – 3 szt.
Parametry wymagane (minimalne)
•

Przekątna matrycy: 26,5"-27,5"

•
•

Powłoka matrycy: matowa
Rodzaj matrycy: LED, IPS

•
•
•
•
•
•
•
•

Rozdzielczość ekranu: min. 3840 x 2160 (UHD )
Format ekranu: 16x9
Wysokość z podstawą max 600mm
Plamka Maks. 0,24 mm / 0,155 x 0,155 mm
Kontrast Min. 1200:1
Kontrast dynamiczny: Min. 20 000 000:1
Kąt widzenia w pionie/poziomie: Min. 175 stopni
Możliwość regulacji, wysokości, kąta pochylenia i obrotu
Czas reakcji Maks. 5 ms
Złącza: wejścia – wyjścia: HDMI - 1 szt. DisplayPort - 1 szt. DisplayPort - 1 szt. Wyjście
słuchawkowe - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt. USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 2
szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Głośniki wbudowane

•
•

•

6. Monitor komputerowy typ 2 – 1 szt
Parametry wymagane (minimalne)

•

Przekątna matrycy: 30,5” - 32 ”

•
•

Powłoka matrycy: matowa
Rodzaj matrycy: LED, IPS

•
•
•
•
•

Rozdzielczość ekranu: 3840 x 2160 (UHD 4K)
Format ekranu: 16x9
Kontrast Min. 1200:1
Kąt widzenia w pionie/poziomie: Min. 175 stopni
Możliwość regulacji, wysokości, kąta pochylenia i obrotu

•

Technologia ochrony oczu

•

Funkcja eliminująca migotanie

•

Jasność min. 350 cd/m²

•

Czas reakcji Maks. 5 ms (GTG)

•

Złącza: wejścia – wyjścia: Mini. 1 szt. HDMI - DisplayPort – min. 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB
3.0) - 4 szt. USB 3.1 Gen. 1 Type-B lub USB Type-C - 1 szt.(USB 3.0) – min. 1 szt. AC-in
(wejście zasilania) - 1 szt. HDMI - 2 szt

•

Możliwość montażu na ścianie standard VESA kompatybilny z oferowanym uchwytem

7. Uchwyt gazowy monitora – 1 szt
Parametry wymagane (minimalne)
• Montaż 1 monitora LCD
• Obrót 360° Pochylenie -50°/+35°
• Kompatybilność VESA 75 x 75,VESA 100 x 100
• Łatwa instalacja
• Możliwość ukrycia przewodów w uchwycie
• Wielkość ekranu 10" - 32"
• Wbudowana sprężyna gazowa
• Wbudowane 2 x USB 3.0
• Gwarancja 24 miesiące
Pozostałe wymagania i warunki realizacji zamówienia

1. Do urządzeń (elementów) dołączone będzie okablowanie i właściwe oprogramowanie użytkowe
(w tym sterowniki) pozwalające na uruchomienie i prawidłowe połączenie ze sobą oraz
użytkowanie w systemie Windows 10 Professional.

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest zgodny z wymogami
technicznymi Polskich Norm, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej oraz spełnia wymagania norm CE.

3. Urządzenia będące przedmiotem oferty będą fabrycznie nowe.
4. Elementy realizujące daną funkcję w każdym z urządzeń wymienionych powyżej, których
Zamawiający zamówił więcej niż 1 sztukę, są takie same w każdym oferowanym egzemplarzu
urządzenia, tzn. różnią się jedynie oznaczeniami takimi jak numer seryjny.

5. Na komputerach będą zainstalowane systemy wraz z najnowszymi aktualizacjami.

6. Terminy gwarancji:
1) Komputery, monitory komputerowe – objęte będą minimum 36 miesięczną gwarancją
świadczoną na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu do końca następnego dnia
roboczego, czas usunięcia awarii maksymalnie 3 dni robocze od zgłoszenia. Serwis
realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2000;

2) Klawiatury, myszki, uchwyt monitora – objęte będą minimum 24 miesięczną gwarancją
7. Termin dostawy każdego z oferowanych urządzeń nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy.

