Informujemy, że poprzednie zapytanie ofertowe zostało anulowane.
Zapytanie ofertowe
komplet komputerów do Otwartej Przestrzeni Działań Multimedialnych
dotyczące wyposażenia Gminno Parkowego Centrum Kultury i
Ekologii w niezbędny do prowadzenia zajęć
w ramach Projektu pn.
„Online is fine” realizowanego w ramach projektu systemowego
pn. „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” realizowanego ze
środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego
Centrum Kultury w ramach działania 3.2 „Innowacyjne
rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”
III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Celem konkursu jest wyposażenie grantobiorców w kompetencje i
umiejętności niezbędne do prowadzenia i dalszego rozwijania statutowych
działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań
kulturalnych w społeczności lokalnej poprzez kompleksowe szkolenia i
związane z nimi doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań
edukacyjnych i animacyjnych on-line lub w sposób cyfrowy.
Cel projektu mieści się w celu szczegółowym 5. Działania 3.2
„Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu
– Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu,
w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie
trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie
lokalnym.
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Plichtów, kwiecień 2022

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest :
1.
Doposażenie GPCKiE w niezbędny sprzęt i oprogramowanie do
realizacji działań kulturalnych online i cyfrowo.
2.
Stworzenie "Otwartej Przestrzeni Działań Multimedialnych"
(OPDM)
dla młodzieży i młodych dorosłych zainteresowanych
poznawaniem multimediów od strony praktycznej - realizacji własnych
projektów multimedialnych. Przestrzeń musi mieć charakter mobilny, tak,
aby można było swobodnie zainstalować ją w każdej z naszych trzech
placówek, oraz użytkować jako studio nagrań i do streamingu.
3.
Stworzenie "Cyfrowego Muzeum Filmowego Gminy Nowosolna"
(CMFGN), to jest zaplecza technicznego do realizacji filmów
dokumentujących tradycję i szczególne walory kulturalne Gminy.
W związku z powyższym planujemy zakup następujących sprzętów
wymienionych w tabeli poniżej
Rodzaj: dostawy, usługi, wykonanie
Branża: Elektronika, RTV, multimedia
Podbranża: multimedia
Kod CPV:
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Tryb przetargu: zapytanie ofertowe
Województwo realizacji: łódzkie
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Szczegółowy opis zamówienia:
Realizacja zamówienia ma posłużyć stworzeniu "Otwartej Przestrzeni
Działań Multimedialnych" (OPDM) - mobilnej pracowni komputerowej do
tworzenia grafiki, filmów, muzyki, oraz łączenia tych mediów ze sobą oraz
z innymi nowoczesnymi technologiami cyfrowymi. Mobilność wymuszona
jest strukturą placówek GPCKiE w trzech lokalizacjach.
Komputery mobilne powinny łączyć się z jednostką stacjonarną zarówno
przewodowo, jak i przez Wi-Fi.
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KOMPUTER
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1

MYSZ DO KOMPUTERA

1

KLAWIATURA DLA
NIEDOWIDZĄCYCH
KLAWIATURA DO
KOMPUTERA
STACJONARNEGO

MONITOR 27 CALI

DYSK HDD
ZEWNĘTRZNY 2,5 CALA

PARAMETRY MINIMUM
wielkość matrycy 15,6”, matryca matowa IPS,
rozdzielczość ekranu Full HD, pamięć RAM 16 GB,
dysk SSD 240 GB, system operacyjny Windows 10
lub nowszy, wbudowane głośniki, Bluetooth, 2 porty
USB 3.0, wbudowany mikrofon, wbudowana
kamera, Procesor: Intel i5 (4 rdzenie, 8 wątków),
karta graficzna dedykowana pamięć własna 4GB.
mysz przewodowa, sensor laserowy o rozdzielczości
1600 DPI z rolką,
na laptopy o wielkości 15,6 cala
32 GB pamięci RAM, Dysk SSD o pojemności 480
GB, Dysk HDD o pojemności 1TB, obudowa typu
ATX, procesor Intel 6-rdzeniowy, liczba wątków
procesora - 12, karta graficzna 12GB własnej
pamięci, system operacyjny Windows 10 lub
nowszy, moduł WIFI. Złącza na panelu przednim:
USB 3.0 - 2szt. , wyjście słuchawkowe, wejście
mikrofonowe. Złącza na tylnym panelu: USB 3.0 - 4
szt., USB typ-C
mysz przewodowa, sensor laserowy o rozdzielczości
2000 DPI z rolką,

1

ergonomiczna

1

metalowa obudowa, klawisze numeryczne,
przewodowa, z mechanizmem nożycowym,

1

11

Matryca 27 cali,
Rozdzielczość 2560 x 1440 (WQHD)
Format16:9
Powłoka matrycy Matowa IPS
Dysk zewnętrzny HDD 1TB 2,5"

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
do 27 maja 2022
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PRODUKT

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego wraz z niezbędnymi Załącznikami
takimi jak:
a. Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
b. Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
Osoba do kontaktu: Anna Marta Wilczkowska
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
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Oferta na zapytanie dotyczące doposażenia GPCKiE w niezbędny
sprzęt i oprogramowanie do realizacji działań kulturalnych online i
cyfrowo w ramach projektu
Online is fine
realizowanego w ramach projektu systemowego pn.
„Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” realizowanego ze środków
pozostających w dyspozycji
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Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę
sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy;
- wszystkie wymagane w niniejszym Zapytaniu Ofertowym dokumenty,
oświadczenia i załączniki;
- własnoręczny podpis wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać
zobowiązania w jego imieniu.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie.
Koperta powinna być oznaczona następująco:

Dyrektora Narodowego Centrum Kultury
w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz
aktywizacji cyfrowej”
III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Adres: Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
Plichtów 21
91-701 Łódź
Gmina Nowosolna
Województwo łódzkie
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Formularz ofertowy i oświadczenia muszą być przedstawione
w formie oryginału przygotowane w kolorze i podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
do dnia 4 maja 2022 r.
przesłane na adres
Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
Plichtów 21
91-701 Łódź
Gmina Nowosolna
Województwo łódzkie
Otwarcie kopert i rozstrzygnięcie ofert odbędzie się
5 maja 2022 od godziny 12:00
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ
SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY,
1. Przedstawione oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na
podstawie kryteriów podanych poniżej.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą
ilość punktów według podanych niżej kryteriów.
Nazwa kryterium Waga Cena 100 pkt (100%) RAZEM 100 pkt (100%)
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3.1 Kryterium „Cena” Łączna maksymalna liczba punktów w ramach
kryterium „Cena”, jaką może uzyskać oferta wynosi 100. Maksymalną
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3. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:

liczbę punktów w tym kryterium (100 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy,
który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia podaną przez Wykonawcę natomiast pozostali Wykonawcy
otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z
poniższym wzorem:

C=

C

n

C

o

x 100 pkt

gdzie:
Cn - najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Co - cena brutto oferty ocenianej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po
przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
4. Jeżeli Wykonawca w ofercie wskaże cenę przekraczającą kwotę, jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia Wykonawcy do
negocjacji.
5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży
najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w
kryterium (spełniając paramenty minimum lub wyższe zamówienia) . O
miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego
Wykonawcę.
Oferta kompletna to oferta
wymaganymi załącznikami.

złożona

wraz

z

wszystkimi,
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia
postępowania bez podania przyczyny.
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Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
……………………………..
(miejscowość, data)
……………………………..
(pieczęć oferenta)
Zamawiający:
Gminno Parkowe Centrum Kultury
i Ekologii w Plichtowie
OFERTA
dotyczące
doposażenia
GPCKiE
w
niezbędny
sprzęt
i
oprogramowanie do realizacji działań kulturalnych online i
cyfrowo w ramach projektu „Online is fine” realizowanego w
ramach projektu systemowego pn. „Konwersja Cyfrowa Domów
Kultury” realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji
Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach działania 3.2
„Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Dane dotyczące oferenta:
Nazwa..............................................................................................
..................
Siedziba............................................................................................
.................
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Nr
telefonu/faksu...................................................................................
.............

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące doposażenia GPCKiE
w niezbędny sprzęt i oprogramowanie do realizacji działań kulturalnych
online i cyfrowo
składam swoją propozycję cenową:
Oferujemy realizację całości zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym
za kwotę:
netto: ............................................. zł (słownie …………… zł),
brutto: ............................................. zł (słownie …………… zł),
w
tym
podatek
VAT
w
wysokości:
.............%
tj.
.............................................. zł.
(słownie:
....................................................................................……………………
…………………złotych).
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Oświadczamy, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie
elementy zamówienia zawarte w zapytaniu.
Oświadczamy, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń.
Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.
Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.
13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku, gdy
wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia wykonawca nie składa / usunięcie treści oświadczenia np.
przez jego wykreślenie).

Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie Plichtów 21 tel. 519 150 012 tel. 42 237 15 11 e-mail: info@ckie.pl

Strona

9

Załączniki:
1. Specyfikacja techniczna proponowanego sprzętu
2. Termin realizacji zamówienia
…………………………………………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)
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