
Świdwin, dnia ż'7 .II.ż020 t.

Zespół Szkół Rolniczych Centru_m Kształcenia Zawodowego
im. Stefana Zeromskiego rv Swidwinie
ul. Szczecińska 88
78 - 300 Świdwin

Zapytanie ofertowe

postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień PublfuznYch - (DZ

u. z Żolg r. poL 1b$) wartość zamówienia nic przekracza wyrażonej w złoĘch kwoĘ 30.000 euro
(arl4pkt.8ustawy).

I. Zamawiający
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Ksźałcenia Zawodowego

im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie
ul. Szczecińska 88
78 - 300 Świdwin

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest,,Zakup i dostawa arządzeń komputerowych'o dla ZesPofu Szkół

Rolniczych CKZ im, S. Zeromskiego w Świdwinię w żOżI roku wg poniższej specyfikacji:

- Mysz laserowa - 15 sń.

Charakterystvka:
- Stan: Nowa
- Rozdzielczość do 3000 dpi
- przewodowa

- Interfejs: USB

- Klawiatura USB - 15 szt.

CharakterysĘka:
- Stan: Nowa
- Interfejs: USB
- przewodowa

- Pasta termoprzewodząca- 10 sń.

Charakterystvka:
- Stan: Nowa
- Przewodność cieplna: 4.63 Wmk

-Router8pońowy-4szt,

Charakterysłka:
Stan:Nowy
Tryb pracy: Access Point, Router, Repeater

Standard pracybezprzewodowej: 802.11ac (Wi-Fi 5),802.11n (Wi-Fi 4),80ż.llg,80ż.l1b,802.1la
Pasmo:Z,4 GHz, 5 GHz

-Swich8pońowy-4szt.

Charakterysłka:
- Stan: Novry
- Standardy sieciowe: IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x

- 8 portów RJ45 10/100Mb/s



- Swich pońowy min.24-ż szt.

CharakterysĘvka:
Stan: nowy
Standardy i protokoły: mEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802,3z,IEEE 802,3ad" IEEE

80r.r", ńBb soz. r d, IEEE 802. 1 s, IEEE 802. lw, IEEE 802^ 1 q,IEEE, 802, 1p

PorĘ: 24 10/100Mbps RI45 Ports (Auto Negotiation/Auto.YŁŁMDlx) 4 10/100/1000Mbps RI45

port, (łuto Negotiaiion/Auto MDVMDIX) 2 Combo Gigabit SFp Slots

- ż4 poĘ PoE + zgodne ze standardami })2.3atlaf,maksymalna moc całkowita podłączonych

urządzeńdo 180W
- Zarządzanie,poprzezprzeglądarkę internetow ą oraz wiersz poleceń

- WYDAJNOSC:
Przepustowość: 12.8 Gbps
Szybkośó przekierowń pakietów: 9-5Mpps

Tablica adresów MAC: 8k

- Sprężone powietrze -20 szt.

Charakterysłka:
-Pojemnośó: 600 ml - 800 ml
-Ciśnienie: 8 - 10 Bar w temp. 20 - 30"C

- Przewód HDMI - 5 szt.

Charakterystvka:
- Stan: nowy
-Długośó: 5m - 8m

- Karta sieciowa WIFI - 10 szt.

Charakterysłka:
- Stan: nowy
- Zewnętrzna
- Interfejs: USB
_ Standard pracy bezprzewodowej : 802. 1 1 n (Wi_Fi 4), 802. 1 1 g, 802. 1 1 b

-Pasmo:ż,4 GHz
- Maksymalna prędkość transmisji: do 300 Mbps

- Kabel VGA - 10 szt.

Charakterysłka:
- Stan: nowy
-Długość: 5m - 8m

- Adapter IIDMI na VGA- 5 szt.

CharakterysĘvka:
- pełne wsparcie dla F1ILL I{D 1080P



m. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąó udziŃ Wykonawcy, Łłorzy:
- majązarejestrowaną działalność gospodarczą,

- posiadają odpowiednie uprawnienia zawodowe,
_'Wykonawci proponując ceny jednostkowe brutto, wykazane w Formularzu cęnowYm,wYtaŻa

zgodę na to,
że będą one obowiąz;,rruać do 3I.L2,2a2I r.

Iv. Termin realizacji zamówienia - od dnia 01.01.2021 r. do dnia 3LlŻ.ŻOŻIr.

V. Termin oraz sposób dożenia oferty:

ofeĘ zgodne zZńącznikięm nr 1 do ogłoszeniana\eĘ dostarc4,ć do siedziby zamawiającego.

Tęrmin składania ofert upływa dnia 07.12.2a20 r. o godz.10:00

otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. ZesPÓł

Szkół Rolnicąrch CÓntrum Ksźałcenia Zawodówego, im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie, ul,

Szczecińska 88, 78 - 300 Świdwin ( sekretariat )

VI. Terminzwiązaniaofeńą
14dni od upĘlru terminu składania ofert.

Yn. Kryteria oceny ofeń

Cena- 100 %

Punkty liczone będą wedfug wzoru:
Co

Ar= x 100
Co

gdzie:
Ao- liczba punktów dla kryterium cena
Co- oferowana cena brutto
Co- najniższa cęna brutto za wykonanie zadania

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą cenę z poŚród ofert nie

podlegających odrzuceniu.

VIII. Określenie warunków zmian zawańej umowy

Nie dopuszczasię zrrianw zawartej umowie

Umowa stanowi załączniknr 2 do zapytania.

IX. Klauzula informacyjna wynikająca z RODO

Zgadńe z art. 13 ust. 1 i ż rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27

kwietnia 2016 t. w sprawie ochrony osób fizycznych w zrviązku zprzetwarzaniem danych osobowYch

i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danyoh oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne

rczporządzęnie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, Str. 1), dalej ,,RODO",

informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół RolniczYch Cenlrum

Kształcenźa Zawodowego im Stefana żeromłkiego w świdwinie;



2)

3)

inspeldorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia

Zawodowego im. Stefma Żeromskiego w Świńłinie jest Pani Kataruyna Gorzeiak z którą

moimakontaktować się e-mailowo : iodzsrckp@wp, pl,,

Pani./Pana dane osobow e przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. l lit, C RoDo w celu

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,,Zakup i dostawa

urządzeńkomputerowych" prowadzonym w trybie art. 4 ust, 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. - Pzp;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, któr5,Tn udostępniona

zostanię dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art,96 ust. 3 ustawy z dnia ż9

stycznia żOOĄ r. _ Prawo zamówięń publicznych (Dz. U. z ż0I9 r. paz. 1843 z późn. zm.),

dalej ,,ustawaPzĘ";

pani./pana dane osobowe będą przechowlrvane, zgodnię z art.97 ust, 1 ustawY PzP, Przez

okres 4 lat od dnia zakohczęnia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŻe|i czas trwania

umowy przelłacza 4lata, okres przechowywania obejmuje ca§ czas trwania umowy;

obowiązek podania przezpani{Pana danych osobowych bezpośrednio PanilPana dotYczącYch

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, rwiązanym z ldziałem w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niePodania okreŚlonYch

danych wynikają z ustawy Pzp;

odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomaĘzowany, stosowanie do art.22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

1. na podstawie art. i5 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczącYch

mając jednocześnie na względzię art.8a ust. żpzp tj.: w przypadku gdy wykonanie

obowiązków, o których mowa w art. i5 ust. 11 rozporądzęnia20161679, wymagałobY

niewspółmiernie dużego wysiłku, zama,wiający może żądaó odosoby, której dane doĘczą,

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądanią w

szczególności podania nazry lub daty postępowania o udzielęnie zamówienia

publicznego lub konkursu oraz art. oraz art. 97 ust. 1a Pzp tj.: w przypadku gdy

wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. I,3 tozporządzenia 20161679,

wymagałoby niewspółmiernie duzego wysiłku, zamawiający może żądaÓ od osobY, której

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mającyoh w szczególnoŚci na celu

sprecyzowanie nazwy lub daty zakoflczonęgo postępowania o udzielenie zamówienia;

2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowYch mając

jednocześnie na względzię art,8a ust. 3 Pzp tj.: skorzystanie przez osobę, której dane

doĘczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowYch, o którym

mowa w art. 16 rozpotządzenia 20161679, nie może skutkowaó zmimą wYniku

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianąPostanowień

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;

3. na podstawie art, 18 RoDo pTawo żądaniaod administratora ograniczeniaptzetvłarzania

danych osobowych zzastrzężeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust, 2 RoDo

zgodnie z art. 8aust. 4 Pzp tj.: wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust, 1

rozporządzenia ż0161679, nie ogranicza przetvłarzania danych osobowYch do czasu

zakończęniapostępowania o udzielenie zamówienia publiczrrego lub konkursu-

4. pra\ilo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

PanilPan, że ptzetwarzanie danych osobowych PanilPana doĘczących narusza przepisy

RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

1. w rwiązku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;

4)

5)

6)

7)



prawo do przenoszenia danych osobotych, o którym mowa w art, 20 RODO;

na podstawie art.21, RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyź podstawą pra\ilną przeŃarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust, 1 lit, c

RoDo

X. Pozostałe informacje

Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (Kod CPY)- nazwy i kody grup, klas i

kategorii robót
3 0200000- 1 Utządzenia komputerowe

Informujemy, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami, Z Wykonawcą, który

przedstawi najkorrystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa"

b wynikach postępowania oferenci zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicalie (numer

tel. i adres email należy podać w załączniku nr 1).

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami w zakresie procedury:

Damian Niedziałek
tęL725 455 777

ZŃącznlki:
1. Formularz ofertowy,
ż, Wzór umowy
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