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Caritas Diecezji Kieleckiej 

ul. Jana Pawła II 3 

28-015 Kielce 

(oznaczenie Zamawiającego) 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr RR/15/2020 w trybie rozeznania rynku na dostawę 

sprzętu elektronicznego do placówki w Czyżowicach na potrzeby realizacji projektu pn.:„Nowy 

wymiar życia II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych.” 

 

Rozeznanie rynku 

Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach, ul. Jana Pawła II 3, 25 - 013 Kielce w ramach 

projektu pn. „Nowy wymiar życia II – system wsparcia środowiskowego osób 

niesamodzielnych” objętego dofinansowaniem przez Województwo Świętokrzyskie – pełniące 

funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem, Poddziałanie 9.2.01. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, na podstawie 

wniosku o dofinansowanie RPSW.09.02.01-26-0035/19-00 zaprasza do składania ofert na 

dostawę sprzętu elektronicznego do placówki w Czyżowicach, gmina Bejsce, powiat 

kazimierski, zgodnie z przedstawionym przedmiotem zamówienia. 

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem niniejszego rozeznania rynku jest dostawa sprzętu elektronicznego do placówki 

Caritas w Czyżowicach w ramach projektu pn. „Nowy wymiar życia II – system wsparcia 

środowiskowego osób niesamodzielnych” w postaci: 

                                                                          
 

1.1. Laptop z systemem operacyjnym z torbą i myszką , 2szt.  

 

• Procesor: Intel Core i3 lub AMD Ryzen 5, min. 4 rdzenie,  

• Pamięć RAM: 8 GB DDR4,  

• Dysk twardy systemowy: 240 GB SSD,  

• typ ekranu LED 14”,  

• rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD), 

• łączność: Wi-Fi, Moduł Bluetooth 

• porty zewnętrzne: HDMI, USB 3.0,  

• zasilacz, mysz bezprzewodowa, torba 14” 

• OPROGRAMOWANIE- System operacyjny Windows 10 PL 

 

1.2. Urządzenie wielofunkcyjne z zestawem tonerów (druk, skaner), 1szt. 
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• Technologia druku: atramentowa kolorowa z funkcją druku i skanera,  

• system napełniania tuszy: dolewane tusze z buteleczek,  

• format druku A4,  

• automatyczny druk dwustronny (duplex),  

• łączność USB, Wi-Fi, LAN,  

• wbudowany kolorowy wyświetlacz,  

• komplet tuszy w zestawie (4 buteleczki: czarny+3 kolory),  

• kabel zasilający, kabel USB,  

• szerokość urządzenia max. 400 mm 

 

1.3. Urządzenie wielofunkcyjne z zestawem tonerów (druk, skaner), 1 szt. 

 

• Technologia druku: atramentowa kolorowa z funkcją druku i skanera,  

• system napełniania tuszy: dolewane tusze z buteleczek,  

• format druku A4,  

• łączność USB oraz Wi-Fi,  

• komplet tuszy (4 buteleczek) w zestawie,  

• kabel zasilający, kabel USB, szerokość urządzenia max. 400 mm 

 

 

1.4. Rzutnik multimedialny, 1 szt. 

• Projektor w technologii DLP,  

• rozdzielczość Full HD (1920x1080),  

• jasność min. 3200 lm.,  

• kontrast: 10000:1,  

• złącza HDMI, VGA, USB,  

• Keystone,  

• pilot z bateriami, kabel zasilający, 

• żywotność lampy min. 4 000 h (w trybie normalnym),  

• kabel HDMI w zestawie 

 

1.5. Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym i monitorem, 2 szt. 

 

A. KOMPUTER:  

• Procesor: Intel Core i5, min. 4 rdzenie,  

• Pamięć RAM: 8 GB DDR4,  

• twardy systemowy: 240 GB SSD,  

• napęd optyczny: Nagrywarka DVD+/-RW,  

• karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbps,  

• porty zewnętrzne: HDMI, USB 2.0 i USB 3.0,  

• klawiatura przewodowa USB i mysz przewodowa USB w zestawie,  

• zasilacz min. 300W, kabel zasilający, 

 

B. MONITOR: 

• LCD 24 cale,16:9,  

• obraz Full HD 1920x1080,  

• złącze HDMI,  

• kabel zasilający,  

• kabel HDMI, 

 

C. System operacyjny Windows 10 Pro PL 
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1.6. Niszczarka dokumentów, 1szt. 

• Rodzaj cięcia: ścinki,  

• format A4,  

• niszczy papier, karty plastikowe,  

• poj. Kosza min. 20 litrów,  

• funkcja cofania, funkcja start/stop 

 

Kody CPV 

30.21.31.00-6 Komputery przenośne 

48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

30.12.12.00-5 Urządzenia fotokopiujące 

 

Dostarczony towar musi być fabrycznie nowy i pełnowartościowy oraz nie może nosić 

znamion jakiegokolwiek używania lub uszkodzenia. Ocenie podlega cena ofertowa brutto 

oddzielnie dla każdego przedmiotu zamówienia, która stanowi kryterium wyboru oferty.  

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych, ale o parametrach 

nie gorszych niż w specyfikacji zamówienia. 

2. Miejsce i termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

3.1 Przedmiot zamówienia dostarczony będzie do Zamawiającego w następujące miejsce: Biuro 

Zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej, pl. NMP 1, 25-010 Kielce. 

3.2 Termin realizacji dostawy. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zrealizowania  

dostawy bezpłatnie, transportem Wykonawcy do dnia 30.10.2020r.    

3.3 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towarów opisanych w formularzu oferty.  

4.  Warunki płatności: 

 

4.1.Płatność za wykonane zamówienie nastąpi przelewem na konto Wykonawcy po 

zrealizowanej dostawie, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury za wykonane zamówienie. 

4.2.Cena brutto wskazana w ofercie obejmuje całkowite wynagrodzenie. Powinna uwzględnić 

wszystkie wymogi, o których mowa w rozeznaniu rynku, w tym zawierać wszystkie koszty 

niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku 

ofert składanych przez podmioty zobowiązane do uiszczania podatku VAT -  cena obejmuje 

także podatek VAT w obowiązującej wysokości. 

4.3.Termin związania ofertą – 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert. 

 

5. Przygotowanie oferty 

 



 

  

Projekt „NOWY WYMIAR ŻYCIA II – SYSTEM WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO OSÓB NIESAMODZIELNYCH” realizowany przez 
Caritas Diecezji Kieleckiej jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚ 2014-

2020 na podstawie umowy RPSW.09.02.01-26-0035/19-00 oraz dofinansowany ze środków PFRON 

5.1.Wykonawca, który zdolny jest do wykonania opisanego wyżej zamówienia i jest 

zainteresowany jego realizacją powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego ofertę, 

zgodnie z formularzem ofertowym. 

 

5.2.Wykonawca powinien w ofercie podać cenę brutto zamówienia, z wyszczególnieniem ceny 

netto, stawki podatku VAT. Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy. Musi być 

podpisana przez osobę/-y uprawnioną/-ne lub upoważnioną/-ne do występowania 

w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią 

imienną. 

 

5.3. Zaoferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia 

świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy.  

 

5.4.Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone 

w walucie polskiej (PLN).  

 

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert 

 

6.1.Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę cenową, w języku polskim, w formie pisemnej 

tylko na całość zamówienia. 

 

6.2.Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Rozeznania. Podana w ofercie kwota 

powinna stanowić cenę brutto i zawierać wszystkie koszty Dostawcy. 

 

8.3. Oferty można składać:  

• osobiście w Biurze Zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej od poniedziałku do piątku 

w godz. 8-16, Plac Najświętszej Maryi Panny  1, 25-010 Kielce, 

• listem poleconym/kurierem na adres Biura Zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac 

Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce; 

• e-mailem: kpiotrowicz@caritas.org.pl  

 

8.4. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 05.10.2020 r. do 12.00. Na kopercie 

lub w temacie wiadomości e-mailowej należy wpisać numer i przedmiot zamówienia: „Oferta 

na dostawę sprzętu elektronicznego – „Nowy wymiar życia II” - RR/15/2020” 

 

8.5.Zamawiający zastrzega sobie, że nie jest w stanie zagwarantować utrzymania w tajemnicy 

całości oferty złożonej w wersji elektronicznej.  

 

8.6.Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze złożeniem oferty. 

 

mailto:kpiotrowicz@caritas.org.pl
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8.7. O zachowaniu terminu złożenia oferty, o którym mowa powyżej, decyduje data wpływu 

oferty do Biura Zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach.  

 

8.8. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez 

otwierania. 

 

8.4. Na postawie złożonych ofert Zamawiający wybierze Dostawcę oferującego najniższą cenę 

brutto całego zamówienia. 

 

8.5. Zamawiający zastrzega, iż warunki postępowania mogą być zmienione lub może ono zostać 

unieważnione (odwołane), o czym Dostawcy zostaną powiadomieni. Postępowanie może 

zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zamawiający ma w ramach wniosku o 

dofinansowanie sztywno skalkulowane kwoty na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość podjęcia indywidualnych negocjacji dotyczących ceny z każdym 

lub jednym z Dostawców, jeżeli zaproponowane przez Dostawców ceny przekroczą kwotę, 

jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

 

9. Informacje na temat zamówienia 

9.1. Informacji telefonicznych dotyczących przedmiotu zamówienia  udziela p. Kamila 

Piotrowicz: 

• telefonicznie, pod numerem +48 532 459 246, 41 341-58-17 

• e-mailowo pod adresem: kpiotrowicz@caritas.org.pl   

 

 9.2 Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

  

Kielce, 25.09.2020 r. 

.................................................... 

          (podpis  Zamawiającego) 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – wykaz zamówienia - kosztorys 

2. Załącznik nr 2 - wzór oferty 

3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiazań 

4. Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna 
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Załącznik nr 1 Rozeznania rynku RR/15/2020  

 

  

OFERTA 

 (Dostawca)  

 

……………………………….. 

 

………………………………. 

 

………………………………. 

 

                                                                                   Caritas Diecezji Kieleckiej 

                                                                                   ul. Jana Pawła II 3 

                                                                                   25-013 Kielce 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia nr RR/15/2020 w trybie rozeznania rynku 

na dostawę sprzętu elektronicznego do placówki Caritas w Czyżowicach w związku z 

realizacją projektu pn.: „Nowy wymiar życia II – system wsparcia środowiskowego osób 

niesamodzielnych” oferuję wykonanie zamówienia za cenę: 

 
                                                                          

L.p. 
Nazwa 

 przedmiotu 
Opis przedmiotu zamówienia 

Liczba 

sztuk/ 

zestawów  

Koszt 

Jednostkowy 

Brutto (zł) 

Koszt 

Całkowity 

Brutto (zł) 

1. 

Laptop z systemem 

operacyjnym 

z torbą i myszką  

Procesor: Intel Core i3 lub AMD Ryzen 5, 

min. 4 rdzenie, Pamięć RAM: 8 GB DDR4, 

Dysk twardy systemowy: 240 GB SSD, typ 
ekranu LED 14”, rozdzielczość ekranu: 

1920 x 1080 (FullHD), łączność: Wi-Fi, 

Moduł Bluetooth 

porty zewnętrzne: HDMI, USB 3.0, 

zasilacz, mysz bezprzewodowa, torba 14” 

OPROGRAMOWANIE- 
System operacyjny Windows 10 PL 

2 szt.   

2. 

Urządzenie 

wielofunkcyjne z 

zestawem tonerów 

(druk, skaner) 

Technologia druku: atramentowa kolorowa 

z funkcją druku i skanera, system 
napełniania tuszy: dolewane tusze z 

buteleczek, format druku A4, 

automatyczny druk dwustronny (duplex), 
łączność USB, Wi-Fi, LAN, wbudowany 

kolorowy wyświetlacz, komplet tuszy w 

zestawie (4 buteleczki: czarny+3 kolory), 
kabel zasilający, kabel USB, szerokość 

urządzenia max. 400 mm 

1 szt.   

3. 

Urządzenie 

wielofunkcyjne z 

zestawem tonerów 

(druk, skaner) 

Technologia druku: atramentowa kolorowa 

z funkcją druku i skanera, system 
napełniania tuszy: dolewane tusze z 

buteleczek, format druku A4, łączność 

USB oraz Wi-Fi, komplet tuszy (4 
buteleczek) w zestawie, kabel zasilający, 

kabel USB, szerokość urządzenia max. 400 

mm 

 

1 szt. 
  

4. 

Rzutnik multimedialny 

Projektor w technologii DLP, rozdzielczość 

Full HD (1920x1080), jasność min. 3200 

lm., kontrast: 10000:1, złącza HDMI, 
VGA, USB, Keystone, pilot z bateriami, 

kabel zasilający, żywotność lampy min. 4 

000 h (w trybie normalnym), kabel HDMI 
w zestawie 

1 szt.   

5. Komputer stacjonarny  

z systemem operacyjnym  

i monitorem 

A. KOMPUTER: Procesor: Intel Core i5, 

min. 4 rdzenie, Pamięć RAM: 8 GB DDR4, 
Dysk twardy systemowy: 240 GB SSD, 

napęd optyczny: Nagrywarka DVD+/-RW, 
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karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbps, 

porty zewnętrzne: HDMI, USB 2.0 i USB 

3.0, klawiatura przewodowa USB i mysz 
przewodowa USB w zestawie, zasilacz 

min. 300W, kabel zasilający, 

B:MONITOR: 
LCD 24 cale,16:9, obraz Full HD 

1920x1080, złącze HDMI, kabel zasilający, 

kabel HDMI, 
C.OPROGRAMOWANIE- 

System operacyjny Windows 10 Pro PL 

 

 

 

 

2 szt. 

6. 

Niszczarka dokumentów 

Rodzaj cięcia: ścinki, format A4, niszczy 

papier, karty plastikowe, poj. Kosza min. 

20 litrów, funkcja cofania, funkcja 

start/stop 

1 szt.   

 

 

UWAGA: Cena brutto obejmuje wszystkie koszty Dostawcy, w tym obowiązujący podatek  

                   VAT. Cena brutto uwzględnia również ewentualne rabaty, zniżki, promocje itp. 

 

1. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. Oferta nie stanowi czynu 

nieuczciwej konkurencji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.                    

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).  

2.  Spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, tj.: 

           a) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także     

               dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

           b) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej odpowiednie    

              wykonanie zamówienia;  

           c) nie jestem wpisany do KRD; 

 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego postępowania i nie zgłaszam 

zastrzeżeń. 

 

5. Akceptuję okres związania ofertą: 30 dni 

 

 

 

 

Miejsce i data ……………………………… 

 

 

 

Podpisano (czytelny podpis)……………………………….................... 

 

(Podpis osoby Dostawcy lub osoby/ osób uprawnionych do 

reprezentowania Dostawcy w dokumentach) 
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Załącznik Nr 2 do Rozeznania rynku nr  RR/15/2020  

 

……………………. , dnia ………………………. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 (Wykonawca) 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM  

w postępowaniu Nr RR/15/2020 

 

na dostawę sprzętu elektronicznego do placówki Caritas w Czyżowicach w związku z realizacją 

projektu pn.: „Nowy wymiar życia II – system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych 

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku - ja, niżej podpisany, 

reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony na piśmie lub wpisany 

w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, 

że  nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą, polegające 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 pozostawania  

     w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

…………………………………………………………. 

Podpis wraz z pieczątką firmy/instytucji 
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Załącznik  Nr 3 do Rozeznania rynku nr RR/15/2020  

 

Klauzula informacyjna 

Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych oraz przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe zebrane w wyniku procesu 

rekrutacji/wyboru wykonawcy mogą być udostępniane przez Caritas Diecezji Kieleckiej w celu 

monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym 

do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej zwane RODO. 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Caritas Diecezji Kieleckiej informuje iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Diecezji Kieleckiej reprezentowana przez 

jej Dyrektora z siedzibą 25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 3; 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Anna Masierak, prawnik4.kielce@caritas.pl,  

tel. 41 344 52 82 w. 225; 

3. celem przetwarzania danych osobowych jest: 

• przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności (podst. art. 6 ust. 

1 lit. c RODO), 

• w przypadku wyboru oferty, realizacja umowy (podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

• monitoring, sprawozdawczość i audyt realizowanego projektu, wyłącznie przez podmioty uprawnione 

do prowadzenia powyższych czynności (podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych; 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres  5 lat na zasadach ogólnych, chyba, że 

grantodawca zastrzegł inny okres; 

6. posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z 

zastrzeżeniem punktu 5; 

8. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pan/Pani 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową zawarcia umowy. 

 

………………………………………………………………………………….. 

data i podpis osoby prowadzącej procedurę, działającej w imieniu  Wykonawcy 
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