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Zapytanie ofertowe 

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Łomży działając na 

podstawie art. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzęt do 

realizacji projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z 

potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1  i 3.2.2 RPO”, współfinansowanego przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   

CPV: 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy  

Oferty należy składać listownie lub osobiście w biurze Łomżyńskiej Rady Federacji Stowarzyszeń 

Naukowo – Technicznych NOT w Łomży. 

Wykonawca powinien sporządzić jedną ofertę cenową zgodnie z załącznikiem 1. 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny z możliwością dostawy do 

zamawiającego. 

Oferent powinien także przedstawić informacje o: 

1. Ilość lat doświadczenia na rynku usług, 

2. Szybkości realizacji zamówienia, 

3. Możliwości bezpośredniej dostawy zamówienia do zleceniodawcy. 

  

Termin składania ofert:  do 15 grudnia 2020 r. 

Kontakt: 
Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży 
Ulica Polowa 45, 18-400 Łomża 
Tel./Fax: (86) 216-64-72 
E-mail: biuro@notlomza.pl  
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Szczegółowy opis zamówienia: 

1. Jednostka komputerowa - Laptop – 2 szt. 

       2.    Oprogramowanie – licencje – 2 szt.  

       3.    Urządzenia peryferyjne - drukarka dwustanowiskowa – 1 szt. 

       4.    Kod CPV 39130000-2 - Meble biurowe ( szafa na segregatory z zamknięciami ) – 2 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesor minimum: INTEL i7  8-ej generacji lub równoważny według testów 
wykonanych przez dostawcę 

System operacyjny minimum: MS Windows 10 Home PL lub równoważny 

Zainstalowana pamięć minimum [MB]: 8 GB 

dysk twardy minimum [GB]: SSD M.2 PC 512 GB 

Karta graficzna Zintegrowana na płycie głównej, wyjście  HDMI 

Rodzaje wejść/wyjść: USB 3.1, czytnik kart pamięci 

Ekran minimum: 15,6” o rozdzielczości 1920 x 1080, Full HD 

Karta graficzna: Intel UHD Graphics lub równoważna 

Pakiety oprogramowania użytkowego minimum:  Microsoft Office 2019 Standard  PL lub równoważny 

Urządzenia peryferyjne: Drukarka laserowa kolorowa  
Format nośnikóew: A4,  
Wersja z WiFi 
Interfejsy USB, WiFi,  
Funkcja skanowania 
Druk dwustronny, 
Drukowanie dokumentów poufnych, 
Prędkość drukowania min. 20 stron na minutę. 

Wyposażenie  stanowiska pracy: - szafa z zamkiem na segregatory. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/meble-biurowe-4682


 
 

 

 

Załącznik 1  

Oferta 

 

produkt 
ilość 

sztuk 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto 

1. Jednostka komputerowa – Laptop z systemem 
operacyjnym 

2   

2. Oprogramowanie biurowe  – licencje,  Microsoft 
Office 2019 Standard PL  lub równoważne 

2   

3. Drukarka stanowiskowa: 
1   

4. Wyposażenie stanowiska pracy:  

- meble biurowe ( regał na segregatory ) 2   

SUMA za 1 komplet 

 
   

Łączna wartość:   

 
1. Doświadczenie na rynku…………..lat. 
2. Szybkość realizacji zamówienia……………………………..od momentu zamówienia.  
3. Możliwość bezpośredniej dostawy zamówienia do zleceniodawcy…… (TAK/NIE) 

 

Oświadczam, że przedstawiony w ofercie sprzęt komputerowy spełnia parametry zgodne z Szczegółowym 

opisem zamówienia przesłanym w zapytaniu o cenę.   

 

 

 

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

(Nazwa i pieczęć firmy oraz podpis osoby reprezentującej) 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Łomża……………….. 

Oświadczenie 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w ramach projektu 

„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z 

potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 i 3.2.2 RPO”,  współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oświadczamy, że z 

Beneficjentem – Łomżyńską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT 

w Łomży nie jesteśmy podmiotem powiązanym z nim osobowo lub Kapitałowo. 

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

podlegające w szczególności na: 

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

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

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

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

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

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

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

(Nazwa i pieczęć firmy oraz podpis osoby reprezentującej) 

 


