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wpłynęło: 

dnia: ………………………………..……. 
 
godz. …………………………………….. 
 
 
 
podpis potencjalnego oferenta: …………………………………… 

 
 
 

ZAPYTANIE CENOWE 

nr zapytania: KO-02-R/07/2020/PUMAR 

zamawiający: 

"PUMAR-1" PUDŁO SPÓŁKA JAWNA 
WARSZAWSKA 3A, 08-500 Ryki 
e-mail: pumar@pumar.pl 

osoba do kontaktu: Tadeusz Pudło 
tel. 667 997 001 

zapytanie cenowe z 
dnia:  

02-07-2020 

miejsce i termin 
złożenia oferty: 

Oferta musi wpłynąć do dnia 08 lipca 2020 roku do godziny 15:00  (wiążąca jest data wpływu do 
siedziby Zamawiającego) 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

sposób upublicznienia 
zapytania: 

1. Strona własna www wnioskodawcy: PUMAR.PL 

2. Zapytanie ofertowe dostarczone do Potencjalnego oferenta. 

tryb postepowania: 
Zamówienie udzielane jest w trybie rozeznania rynku. 
Udzielnie zamówienia jest realizowane w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący z 
zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. 

rodzaj zamówienia: DOSTAWA 

wspólny słownik 
zamówień (CPV): 

30200000-1 Urządzenia komputerowe 

opis przedmiotu 
zamówienia: 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH. 
NOTEBOOK 4 SZT. 
Prędkość procesora: 1,8 GHz  
Częstotliwość: 4 GT/s  
Pojemność pamięci podręcznej: 8 MB  
Rodzaj dysku : SSD |Solid State Disc| (FLASH memory)  
Pojemność pamięci FLASH: 512 GB  
Zainstalowana pamięć: 16384 MB  
Rodzaj pamięci: SODIMM DDR4  
Częstotliwość szyny pamięci: 2666 MHz  
Przekątna ekranu LCD: 17,3 cali  
Typ ekranu : IPS Full HD Glare  
Ekran dotykowy : Tak  
Maksymalna rozdzielczość LCD: 1920 x 1080  
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Zainstalowana pamięć wideo :2048 MB  
Pojemność - watogodziny (Wh) :56 Wh  
Zainstalowany system operacyjny  
 
Produkt nowy, objęty gwarancją producenta. 
Przedmiot zamówienia musi być zgodny z potrzebami jakie warunkuje produkt.  
 

termin realizacji 
zamówienia: 

1. Czas realizacji przedmiotu zamówienia: 31-07-2020r. 
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Ryki, siedziba Zamawiającego. 
3. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji. 

wykluczenia: 

1. Zamawiający zobligowany jest do ponoszenia wydatków w sposób zapewniający uniknięcie 
konfliktu interesów. Przyjmuje się, że konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne 
i obiektywne rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest zagrożone z uwagi 
na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiekolwiek 
inne interesy wspólne z Wykonawcą.   
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są 
powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy a Wykonawcą, 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 albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego 
stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań 
stanowiących integralną część formularza ofertowego. 

kryteria wyboru ofert: 

 
Cena netto (PLN): 100 pkt 

Przy obliczaniu punktów w kryterium ceny zastosowany zostanie poniższy wzór:  
Pc=Cn/Cb x 100  
gdzie:  
Pc - punkty za cenę,  
Cn - najniższa cena netto, spośród wszystkich ocenianych ofert,  
Cb - cena netto oferty badanej.  
Oferta w kryterium „cena oferty netto” może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 

 

postanowienia 
dodatkowe: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku 
niniejszego zapytania. 
2. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez 
podawania przyczyny. 
3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania cenowego 
wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Wykonawców, do 
których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach w miejscach 
upublicznienia zapytania. 
4. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku 
skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w niniejszym zapytaniu 
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ofertowym. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im 
roszczeń. 

warunki zmiany 
umowy: 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków 
ich wprowadzenia.  
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od 
Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) 
skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia a w 
szczególności czasowy brak dostępności na rynku materiałów lub urządzeń objętych 
przedmiotem zamówienia,  
2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności:  
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń – w takiej sytuacji 
Wykonawca winien zaproponować odpowiednio materiały lub urządzenia o parametrach nie 
niższych niż wycofane z produkcji, spełniające wymagania Zamawiającego;  
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń lub technologii nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy;  
c) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ 
technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
zamówienia, 
3) Pozostałe zmiany: 
a) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego 
warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego 
Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć 
ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; Za siłę wyższą, 
warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski 
żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków 
atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, 
pogorszenie sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym; 
b) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie 
terminu realizacji umowy); 
c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełniony następujący warunek: 
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając 
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. 
Ponadto zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w 
postaci aneksu podpisanego przez Strony umowy. 

załączniki: Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Podpis i pieczątka:  

 


