
Kielce, dnia10-12-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) Kuratorium 
Oświaty w Kielcach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu 
komputerowego na potrzeby Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Postępowanie prowadzone jest na zasadach udzielania zamówień, których wartość nie 
przekracza równowartości kwoty 30 000 euro, w związku z powyższym oferta składana w 
ramach tego postępowania nie podlega rygorom ustawy Prawo zamówień publicznych (nie 
stanowi oferty w myśl przepisów ustawy Pzp i może ulegać modyfikacji po upływie terminu 
składania ofert).

Opis realizacji przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych:

 15 laptopów
 1 urządzenie wielofunkcyjne
 7 drukarek
 2 komputery
 2 monitory
 1 drukarka

 na potrzeby Kuratorium Oświaty w Kielcach zgodnie z wymaganiami minimalnymi 
wskazanymi w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Termin realizacji zamówienia: do 10 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy, stanowiących załącznik 
nr 1 do zapytania ofertowego. 

Sposób przygotowania oferty:

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, podając cenę jednostkową netto oraz brutto. Cena 
powinna zawierać wszystkie koszty łącznie z kosztem dostawy. Oferta powinna zostać 
podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu 
Wykonawcy.

Kuratorium Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce tel. 41 34 21 634
al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883
e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl



Do oferty Wykonawca załącza formularz produktowy sporządzony zgodnie ze wzorem 
określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania, podając parametry oferowanego 
urządzenia.

Kryterium wyboru oferty 

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie 
zamówienia i przyjął wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym, w tym 
zaakceptował treść projektu umowy

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć do dnia 12.12.2018 r. do godziny

1400  w jednej z form:

a) w formie pisemnej (listownie lub osobiście) na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach Al. IX 
Wieków Kielc 3, 25–516 Kielce, z dopiskiem „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego 
na potrzeby Kuratorium Oświaty w Kielcach”,

b) drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty na adres e-mail: 
kurator@kuratorium.kielce.pl w tytule maila proszę wpisać ,, Oferta na dostawę sprzętu 
komputerowego na potrzeby Kuratorium Oświaty w Kielcach”.

Zapytania o przedmiot zamówienia

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod adresem: 
kurator@kuratorium.kielce.pl

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – formularz produktowy

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 – Projekt umowy

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie 



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Drukarka (7 sztuk): 

PRODUKT
klasa produktu Urządzenie wielofunkcyjne
CYKL PRACY
normatywny cykl pracy(maks.) 60000 stron
zalecana ilość miesięczna 6000 stron
PAMIĘĆ DRUKARKI
pamięć standardowa 1 GB
maks. pamięć obsługiwana 1 GB
DRUKOWANIE
technologia druku laserowa kolorowa
maks. prędkość drukowania mono 30 str/min
maks. prędkość drukowania kolor 30 str/min
maks. rozdzielczość drukowania mono 1200 x 1200 dpi
maks. rozdzielczość drukowania kolor 1200 x 1200 dpi
czas pierwszego wydruku czarno-białego 7,5 sek
czas pierwszego wydruku w kolorze 7,5 sek
sterowniki drukarki / emulacje PCL 5C, PCL 6, PDF, PostScript 3
automatyczny dupleks Tak
KOPIOWANIE
maks. prędkość kopiowania 30 str/min
maks. rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi
maks. zmniejszenie dokumentu 25%
maks. powiększenie dokumentu 400%
KOPIOWANIE
maks. ilość kopii 999
SKANOWANIE
rozdzielczość optyczna 600 x 600 dpi
głębia skali szarości 8 bit
głębia koloru 24 bit
FAKSOWANIE
typ faksu Papier zwykły
maks. szybkość przesyłu 33.6 Kbps
szybkie wybieranie 1000 stanowisk
OBSŁUGA NOŚNIKÓW
typ obsługiwanych nośników banery, karty, koperty, papier zwykły
klasa obsługiwanych nośników A4
rozmiary obsługiwanych nośników 100 x 150 mm, 125 x 175 mm, 75 x 125 mm, 

A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 



(105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 
x 176 mm)

rozmiar obsługiwanych kopert Com-10 (105 x 241 mm), Com-9 (98 x 225 
mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), 
Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), 
Monarch (98, 4 x 190, 5 mm)

maks. gramatura nośnika 220 g/m2
minimalna gramatura nośnika 64 g/m2
PODAJNIK NOŚNIKÓW
typ zastosowanych podajników Podajnik uniwersalny, Taca odbiorcza, 

Podajnik główny
pojemność zastosowanych podajników Podajnik główny - 250 arkuszy, Podajnik 

uniwersalny - 100 arkuszy, Taca odbiorcza - 
150 arkuszy

KOMUNIKACJA DRUKARKI
praca w sieci Serwer wydruku
protokoły bezpieczeństwa i własności 802.1x, SSL, TLS
OPROGRAMOWANIE
obsługiwane platformy systemowe Mac OS, Windows 10, Windows 7, Windows 

8, Windows Server 2008, Windows Server 
2012 , Windows Server 2016, Windows Vista

GWARANCJA
typ gwarancji Producenta
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
waga Do 32 kg

Laptop (15 sztuk):

 Rodzina procesora: Intel Core i5
 Procesor: Intel Core i5-8250U
 Taktowanie procesora [GHz]: 1.6 / 3.4
 Liczba rdzeni / wątków: 4/8

 Pamięć RAM (zainstalowana: 8 GB
 Pamięć RAM (maksymalna): 16 GB
 Typ pamięci RAM: DDR4
 Częstotliwość pamięci: 2400MHz
 Ilość gniazd pamięci (ogółem/wolne): 2/1
 DYSK TWARDY: Dysk SSD 256 GB

 KARTA GRAFICZNA:
 Rodzaj karty graficznej: Dedykowana
 Chipset karty graficznej: Intel UHD Graphics 620 oraz NVIDIA GeForce MX130
 Pamięć karty graficznej: 2GB
 Typ pamięci: GDDR5




 WYŚWIETLACZ:
 Przekątna ekranu [cal]: 15.6
 Rozdzielczość: 1920 x 1080 (Full HD)
 Powłoka matrycy: Matowa
 Ekran dotykowy: Nie
 Typ matrycy: TN
 Częstotliwość odświeżania [Hz]: 60

 NAPĘD OPTYCZNY
 Napędy: Brak

 PORTY
 Porty HDMI
 Wyjście HDMI
 Złącza A/V
 Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe
 Liczba portów USB: 4
 Liczba portów USB 3.0: 1
 Liczba portów USB-C: 1
 Pozostałe porty USB: 2x 2.0
 Pozostałe porty: Czytnik kart pamięci

 ŁĄCZNOŚĆ
 Łączność bezprzewodowa: Bluetooth
 WiFi 802.11 a/b/g/n/ac

 BATERIA: Akumulator 3-komorowy Litowo-Jonowy

 OPROGRAMOWANIE: System operacyjny Windows 10 Home PL

 MULTIMEDIA
 Urządzenie wskazujące: Obsługa gestów, Touchpad
 Klawiatura: Klawiatura wyspowa
 Karta dźwiękowa: Zintegrowana
 Dźwięk: Głośniki stereo HD Audio Wbudowane 2 mikrofony
 Kamera: tak
 Waga do 1.65 kg

 INNE
 Zarządzanie bezpieczeństwem
 Gniazdo Kensington Lock
 Hasło użytkownika
 Intel OS Guard
 Moduł TPM

 Zastosowane technologie:
 Enhanced Intel SpeedStep
 Intel Hyper Threading



 Intel Turbo Boost 2.0
 SATA
 Ilość slotów M.2 (ogółem/wolne): 1/1

Monitor (2 sztuki):

Przekątna 23.6", 60cm
Panel VA LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość 
fizyczna

1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)

Format obrazu 16:9
Jasność 250 cd/m² typowa
Kontrast 
statyczny

3000:1 typowy

Kontrast ACR 12M:1
Czas reakcji 6ms
Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory 16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Synchronizacja 
pozioma

24 - 80KHz

Synchronizacja 
pionowa

56 - 75Hz

Powierzchnia 
robocza szer. x 
wys.

521.28 x 293.22mm, 20.5 x 11.5"

Plamka 0.2715mm
Wejście sygnału VGA x1

DVI x1
HDMI x1

HDCP tak
Redukcja 
niebieskiego 
światła

tak

Wbudowane 
głośniki

2 x 2W

Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX
Zakres regulacji wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył
Regulacja 
wysokości

130mm

Rotacja (funkcja 
PIVOT)

90°

Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Kąt pochylenia 22° w górę; 5° w dół
Standard VESA 100 x 100mm
Kable zasilający, DVI, Audio
Zasilacz wewnętrzny



Drukarka (jedna sztuka):

 Prędkość druku w czerni: Tryb normalny: Maks. 38 str./min
 Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości): Czerń: W ciągu 5,7 s
 Technologie w zakresie rozdzielczości druku: 1200dpi, 600 dpi
 Cykl roboczy (miesięczny, format A4): Do 80 000 stron
 Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie: Od 750 do 4000
 Technologia druku: Druk laserowy
 Szybkość procesora: 1200 MHz
 Języki drukowania: HP PCL 5, HP PCL 6, emulacja HP Postscript Level 3, drukowanie 

bezpośrednie PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG
 Możliwość drukowania z urządzeń przenośnych: Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0
 Łączność, tryb standardowy: 1 port USB Hi-Speed 2.0, 1 port USB hosta, 1 karta sieciowa 

Gigabit Ethernet 10/100/1000T
 Dostosowany do pracy w sieci: Standard (wbudowana karta Gigabit Ethernet)
 Zgodność z systemami operacyjnymi
 System operacyjny Windows z obsługą sterownika dołączonego do produktu: Wszystkie 

wersje systemów Windows 10 32/64-bitowych (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), 
wszystkie wersje systemów Windows 8/8.1 32/64-bitowych (z wyłączeniem systemu RT OS 
dla tabletów), wszystkie wersje systemów Windows 7 32/64-bitowych, wszystkie wersje 
systemów Windows Vista 32-bitowego (Home Basic, Premium, Professional itd.)

 Wszystkie wersje systemu Windows 10 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do 
tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 8/8.1 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu 
RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 7 32-bit i 64-bit, wszystkie wersje 
systemu Windows Vista 32-bit i 64-bit (Home Basic, Premium, Professional itd.)

 Mac OS: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite
 Systemy operacyjne urządzeń przenośnych (sterowniki systemowe): iOS, Android, Windows 

8/8.1/10 RT
 Linux OS: BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 

6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 
16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04,12.10, 13.04, 13.10, 
14.04, 14.10)

 Inne systemy operacyjne: UNIX 9 
 Dane dotyczące pamięci

Standardowa pojemność pamięci: 256 MB pamięci DRAM; 256 MB pamięci flash NAND
 Pamięć maksymalna: 256 MB pamięci DRAM: 256 MB pamięci flash NAND
 Obsługa papieru
 Standardowa pojemność podajnika papieru: Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy
 podajnik 2 na 250 arkuszy, Opcjonalny trzeci podajnik na 550 arkuszy

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii 25W typowo, 0.5W stand by
Certyfikaty CE, TÜV-GS, CU
Klasa 
efektywności 
energetycznej

B

Pozostałe REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu



 Standardowa pojemność odbiornika papieru: Odbiornik papieru na 150 arkuszy
 Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze): Do 150 arkuszy
 Drukowanie dwustronne: Automatyczny (standardowo)
 Obsługiwane formaty nośników: Podajnik 1: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), koperty B5, 

C5, DL, niestandardowe formaty; Podajniki 2 i 3: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), 
niestandardowe formaty

 Rozmiary nośników, do dostosowania: Podajnik 1: 76,2 × 127 do 215,9 × 355,6 mm; Podajniki 
2, 3: 104,9 × 148,59 do 215,9 × 355,6 mm

 Nośniki: Papier (zwykły, EcoFFICIENT, lekki, ciężki, typu bond, kolorowy, firmowy, wstępnie 
zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, folie przezroczyste

 Obsługiwane gramatury nośników: Podajnik 1: od 60 do 175 g/m²; Podajnik 2 i opcjonalny 
podajnik 3 na 550 arkuszy: od 60 do 120 g/m²

 Zużycie energii: 591 W (drukowanie), 6,1 W (tryb gotowości), 2,8 W (tryb uśpienia), 0,6 W 
(tryb Auto-on/Auto-Off przez USB), 0,1 W (urządzenie wyłączone) 7 

 Poziom ciśnienia akustycznego w pobliżu urządzenia (aktywność, drukowanie): 54 dB(A)



Komputer stacjonarny (jedna sztuka):
 Procesor: Czterordzeniowy Intel Core i3 3,6 GHz 6 MB współdzielonej pamięci podręcznej L3
 Pamięć operacyjna: 8 GB pamięci DDR4 SO-DIMM 2666 MHz
 Pamięć masowa: 128 GB Pamięć masowa SSD z magistralą PCIe
 Grafika: Intel UHD Graphics 630
 Wyjście wideo HDMI 2.0 Obsługa monitora o rozdzielczości 4096 na 2160 pikseli przy 60 Hz
 Cztery porty Thunderbolt 3 (USB-C) z następującymi funkcjami: DisplayPort, Thunderbolt (do 

40 Gb/s), USB 3.1 drugiej generacji (do 10 Gb/s)
 Dwa porty USB 3 (do 5 Gb/s)
 Port Gigabit Ethernet
 Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
 Wi-Fi: Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11ac; zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n
 Bluetooth: Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 5.0
 Ethernet: 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (złącze RJ-45)
 Waga: do 1,3 kg
 Maksymalny ciągły pobór mocy: 150 W
 Typowe parametry akustyczne: poziom ciśnienia akustycznego (w miejscu operatora): 4 dBA 

w stanie bezczynności
 System operacyjny: Mac OS Mojave



Komputer stacjonarny (jedna sztuka):

 Model procesora Intel® Core™ i5-8500 (9M Cache,3.00 / 4.10 GHz)
 Liczba rdzeni procesora6-rdzeniowy, 6-wątkowy
 Pamięć procesora 9 MB
 Typ gniazda procesora Socket 1151
 Taktowanie bazowe procesora 3.00 GHz
 Taktowanie maksymalne procesora 4.10 GHz
 Chipset płyty głównej Intel® Z370
 Pamięć RAM 8 GB
 Technologia pamięci RAM DDR4 DIMM
 Taktowanie pamięci RAM 2666 MHz
 Maksymalna ilość pamięci RAM32 GB
 Liczba slotów RAM (ogółem/wolne) 2 / 1
 Liczba wolnych slotów RAM 1
 Możliwość rozbudowy RAM Tak
 Technologia dysku wewnętrznego: SSD - półprzewodnikowy
 Pojemność dysku wewnętrznego: 256 GB
 Liczba dysków  wewnętrznych: 1 dysk
 Ilość slotów M.2 PCI-E (ogółem/wolne) 1 / 0
 Napęd optyczny Nagrywarka DVD
 Model karty graficznej Intel® UHD Graphics 630
 Czytnik kart pamięci Tak
 Gniazdo karty pamięci SD, SDHC, SDXC
 Interfejsy USB 2.0, USB 3.0
 Liczba portów USB 2.0 6 x
 Liczba portów USB 3.0 4 x
 Liczba USB na przednim panelu 2 x USB 3.0
 Wyjścia/wejścia dźwięku Słuchawkowe/mikrofonowe (Combo)
 Wyjścia/wejścia obrazuHDMI, VGA
 Złącza obudowy USB 2.0 typ A, USB 3.0 typ A, mini jack 3,5 (audio), czytnik kart 

pamięci
 Komunikacja LAN (RJ-45)
 Standard łączności LAN 10/100/1000 Mbps
 System operacyjny Windows 10 Pro
 Typ zasilacza Wbudowany
 Przedział mocy Do 200 W
 Rodzaj zasilaniaSieciowe
 Napięcie zasilania / zasilacza 220 - 240 V
 Moc zasilacza 180 W
 Rodzaj obudowy Micro Tower
 Dysk zewnętrzny SSD:

o Pojemność: 500 GB
o Odporność na wstrząsy: Tak
o Interfejs: Thunderbolt 3 (40Gbps)
o Waga: do 150g
o Prędkość przesyłu: Zapis do 2,800 MB/s, odczyt do 2,300 MB/s
o Szyfrowanie: Sprzętowe w oparciu o technologie AES 256 bit



o Bezpieczeństwo: Wymagany system operacyjny: Windows 7, Mac OS X 10.9 
(Mavericks), Android 4.4 (KitKat) lub nowszy.

o Certyfikacja: CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC
o Zgodność z dyrektywą RoHS: Tak (RoHS2)



Drukarka (urządzenie wielofunkcyjne) (jedna sztuka):

klasa produktu Urządzenie wielofunkcyjne
CYKL PRACY
normatywny cykl pracy(maks.) 75000 stron
zalecana ilość miesięczna 10000 stron
PAMIĘĆ DRUKARKI
pamięć standardowa 1,26 GB
maks. pamięć obsługiwana 1,26 GB
DRUKOWANIE
technologia druku laserowa kolorowa
maks. prędkość drukowania mono 35 str/min
maks. prędkość drukowania kolor 35 str/min
maks. rozdzielczość drukowania mono 1200 x 600 dpi
maks. rozdzielczość drukowania kolor 1200 x 600 dpi
czas pierwszego wydruku czarno-białego 9,5 sek
czas pierwszego wydruku w kolorze 9,5 sek
sterowniki drukarki / emulacje PCL 5C, PCL 6, PDF, PostScript 3
automatyczny dupleks Tak
KOPIOWANIE
typ kopiarki Cyfrowa
maks. prędkość kopiowania 35 str/min
maks. rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi
maks. zmniejszenie dokumentu 25%
maks. powiększenie dokumentu 400%
KOPIOWANIE
maks. ilość kopii 999
SKANOWANIE
rozdzielczość optyczna 600 x 600 dpi
głębia skali szarości 8 bit
głębia koloru 24 bit
FAKSOWANIE
typ faksu Papier zwykły
funkcje faksu Group dialing
maks. szybkość przesyłu 33.6 Kbps
przesyłanie typu broadcast 100 stanowisk
szybkie wybieranie 1000 stanowisk
OBSŁUGA NOŚNIKÓW
typ obsługiwanych nośników banery, etykiety, folie do przezroczy, koperty, 

papier zwykły
klasa obsługiwanych nośników A3
rozmiary obsługiwanych nośników A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 

(148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 
x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 
176 mm)

rozmiar obsługiwanych kopert Com-10 (105 x 241 mm), International C4 
(229 x 324 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 



229 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 
mm)

maks. gramatura nośnika 250 g/m2
minimalna gramatura nośnika 64 g/m2
PODAJNIK NOŚNIKÓW
typ zastosowanych podajników Podajnik dodatkowy, Podajnik uniwersalny, 

Taca odbiorcza, Podajnik główny
pojemność zastosowanych podajników Podajnik dodatkowy - 1605 arkuszy, Podajnik 

główny - 300 arkuszy, Podajnik uniwersalny - 
100 arkuszy, Taca odbiorcza - 100 arkuszy

KOMUNIKACJA DRUKARKI
praca w sieci Serwer wydruku
możliwe AirPrint Tak
protokoły bezpieczeństwa i własności 802.1x, SSL, TLS
OPROGRAMOWANIE
obsługiwane platformy systemowe Linux, Mac OS, Windows 10, Windows 7, 

Windows 8, Windows Server 2003, Windows 
Server 2008, Windows Server 2012 , 
Windows Server 2016, Windows Vista

Obsługiwana funkcja urządzenia Urządzenie ma być zarządzane poprzez 
oprogramowanie kontrolujące wydruk 
użytkowników np. funkcja access control

GWARANCJA
typ gwarancji Producenta
gwarancja czas trwania 36 miesięcy
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
waga do 90 kg
POZOSTAŁE INFORMACJE
Dodatkowe wyposażenie w komplecie  drugi/trzeci/czwarty podajnik papieru

 podstawa na kółkach

Kazimierz Mądzik

Świętokrzyski Kurator Oświaty



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OFERTA

na dostawę sprzętu komputerowego

…………………………………………………………………………………………………
………

nazwa wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………
………

adres

…………………………………………………………………………………………………
………
Regon, NIP

…………………………………………………………………………………………………
………

telefon, faks, e-mail

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla 

Kuratorium Oświaty w Kielcach oferuję/oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia za cenę:

.................................. złotych brutto (słownie: ................................................................. złotych 

brutto),

Na cenę składają się następujące składniki:

Lp. Nazwa ilość

Cena 
netto

[PLN]

Cena 
brutto

[PLN]

Wartość 
netto

[PLN]

Wartość 
brutto

[PLN]

1. laptop 15

2. urządzenie wielofunkcyjne 1

3. drukarka 7

4. komputer  1 1

5. komputer 1 1

6. monitor 2



7. drukarka 1

Razem:

Cena obejmuje całkowity koszt związany z realizacją zamówienia.
Zobowiązuję/my* się zrealizować przedmiot zapytania w terminie do 10 dni od podpisania umowy.
W przypadku wyboru mojej/naszej* oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/my* się do 
podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania.

..............................................                  ………………………………………………..
miejscowość i data        podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 

      

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA

zawarta dnia ................................ pomiędzy:
Kuratorium Oświaty w Kielcach, w imieniu którego działa:
Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty
 zwany w dalszej treści umowy “Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………….………………….
zwany dalej “Wykonawcą”.
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) i zarządzenia nr 9/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie udzielania zamówień, które finansowane są ze 
środków publicznych, a wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach
 zawiera się umowę o następującej treści:



§ 1
Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego zgodnie ze 
złożoną przez Wykonawcę ofertą, stosownie do wyszczególnienia poniżej:

1…………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………….
4………………………………………………………………………………………………….
5………………………………………………………………………………………………….
6………………………………………………………………………………………………….
7………………………………………………………………………………………………….

§ 2
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 
……………………..w dniach pracy Kuratorium Oświaty w Kielcach: od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7: 30 do 15:30

§ 3
1. Strony ustalają, że Wykonawca z tytułu realizacji umowy otrzyma wynagrodzenie, zgodnie 
ze złożoną ofertą, w wysokości: brutto……………….. zł (słownie…………………………)
2. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na 
fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez 
Zamawiającego oraz podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Strony zgodnie potwierdzają, że kwota wskazana w ust. 1 stanowi całość wynagrodzenia 
Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy i Wykonawcy nie przysługuje zwrot od 
Zamawiającego jakichkolwiek kosztów dodatkowych poniesionych w związku z realizacją 
niniejszej umowy.
 
 

§ 4
1. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy sprzęt wraz z dokumentami gwarancyjnymi 
służącymi do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych.
2. Gwarancja obejmuje całość dostawy stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.
3. Okres gwarancji na każdy z dostarczonego sprzętu wynosić będzie 36 miesięcy.
4. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. Naprawy uszkodzonego sprzętu realizowane będą u Wykonawcy lub u producenta sprzętu 
lub wyznaczony przez producenta autoryzowany serwis
6. W celu realizacji uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiający zgłosi Wykonawcy 
uszkodzenie w drodze telefonicznej, pocztą elektroniczną lub faksem.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy uszkodzonego sprzętu w terminie 14 
dni od daty zgłoszenia o którym mowa w ust. 6.
8. Wykonawca odbiera uszkodzony sprzęt od Zamawiającego i przekazuje go do naprawy 
gwarancyjnej na własny koszt.
 

§ 5
1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty 



Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto o której 
mowa w § 3 ust. 1.
2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 lub 
w § 4 ust. 7, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w 
wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia.
3. Niezależnie od powyższych kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli szkoda przekroczy wysokość 
naliczonych kar.
4. Zamawiającemu zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z przysługującego 
Wykonawcy wynagrodzenia.
5. W przypadku zwłoki przez Zamawiającego w zapłacie należności wynikających z 
niniejszej umowy, Wykonawcy przysługiwać będą odsetki w wysokości ustawowej za każdy 
dzień zwłoki.
6. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli 
Wykonawca opóźnia się z dostawą przedmiotu umowy, a opóźnienie przekracza 15 dni.
7. Wykonawca nie może zwolnić się z obowiązku realizacji przedmiotu zamówienia w drodze 
zapłaty kary umownej. 

 
§ 6

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
3. Strony zgodnie poddają ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy 
rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.
4. Integralna częścią niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy.
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron.
 
 
 WYKONAWCA                                                                                    ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego



Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Kuratorium Oświaty w Kielcach

Oświadczenie

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 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 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.
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