
 

Siedlce, dn. 28.02.2023r. 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Zakup sprzętu komputerowego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej                               

w Kisielanach. 

 
Data publikacji: 28.02.2023 r. 

Termin składania ofert: do dnia 08.03.2023 r. do godz.16.00. 

 
I. Zamawiający 

Caritas Diecezji Siedleckiej 

ul. Budowlana 1 

08-110 Siedlce 

NIP 821-16-85-074 

REGON 710387392 

e-mail: siedlce@caritas.pl 

strona www: https://siedlce.caritas.pl/ 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem 

zasady konkurencyjności i równego traktowania Oferentów. 

2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto, o której 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).  

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego dla Warsztatu Terapii 
Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Kisielanach, zgodnie z załączonymi parametrami 
technicznymi.  
 

2. Wymienione parametry techniczne zestawów komputerowych oraz laptopów należy 
rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych. 

 

A. Zestaw komputerowy - 3 szt., zawierający:   
a. procesor: min. Intel Core i5 – 11 400 bądź inny o parametrach takich samych lub 

wyższych;  

b. zasilacz: min. 500 W 80 PLUS BRONZE bądź inny o parametrach takich samych lub 
wyższych; 

c. płyta główna min. B560M bądź inna o parametrach takich samych lub wyższych; 
wyposażona w kartę dźwiękową i gniazdo Gigabit Ethernet 

d. dysk SSD 512 GB; 
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e. pamięć RAM typu DDR4 – 3200 (PC4-25600) min.16GB (2x 8GB DUAL CHANNEL) z 
możliwością powiększenia; 

f. obudowa PC ATX wyposażona w min. 2 gniazda USB (USB 3.0), gniazda słuchawek i 
mikrofonu 

g. chłodzenie procesora pasujące do obudowy komputera i kompatybilne z procesorem 
h. system operacyjny – Windows PROFESSIONAL  
 

- do zestawów komputerowych należy dołączyć:  
i. pakiet biurowy MS Office 2019 PL LICENCJA WIECZYSTA – 3 szt. 

j. program antywirusowy – 3 szt. 
k. mysz optyczna bezprzewodowa - 3 szt. 

l. klawiatura bezprzewodowa (układ polski programisty) – 3 szt. 

m. monitor – min. 23`` z wbudowanymi głośnikami   - 3 szt. 
 

Każdy zestaw komputerowy powinien posiadać złącza cyfrowe wideo                                       
zgodne z zaoferowanym monitorem.                                            
 

B. Laptop – 2 szt.: 

 
 15,6`` Core I5-1135G 16GB/DDR 4 256/SSD M.2 W10, do laptopów należy dołączyć:  
a. pakiet biurowy MS Office 2019 PL LICENCJA WIECZYSTA – 2 szt. 

b. program antywirusowy – 2 szt. 

c. mysz optyczna bezprzewodowa - 2 szt. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia: 
 

Od dnia podpisania umowy, do dnia 30.04.2023 r. 
 

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

2. Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, powinna zostać opatrzona pieczątką firmową 
oraz podpisana czytelnie przez Oferenta. 

3. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena brutto (netto + podatek VAT). 

4. W cenie należy uwzględnić wszystkie rabaty i upusty. 

5. Zaoferowana cena powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

6. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Oferenta, który przedłoży więcej niż jedną 
ofertę, zostanie odrzucona. 

7. Oferta musi zostać podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego 
reprezentowania, zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w KRS lub CEiDG. W przypadku 
pełnomocnika należy załączyć do oferty dokument pełnomocnictwa podpisany przez 
Wykonawcę (mocodawcę). Z treści pełnomocnictwa musi wynikać, iż osoba podpisującą ofertę 
i załączniki jest do tego upoważniona.  

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. 
Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniana źródła zapytania, udostępni na 
stronie internetowej: www.siedlce.caritas.pl. Jeżeli wniosek  o wyjaśnienie treści Zapytania 



ofertowego będzie dotyczył udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. 

9. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 
zmienić treść Zapytania ofertowego i załączników. O zmianach treści Zapytania ofertowego  
Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców na stronie internetowej: 
www.siedlce.caritas.pl. 

 
VI. Wymagane dokumenty: 

 
1. Wypełniony kompletnie i prawidłowo formularz oferty wraz z załącznikami.  

2. Jeśli dotyczy – pełnomocnictwo do składania ofert. 
 

VII. Kryterium oceny ofert: 

1. Ocenie   zostanie   poddana   cena   brutto   za   realizację   całego   zamówienia   podana                        

w formularzu oferty. Zostanie wybrana oferta wg kryterium cenowego – 100%. 

2. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do złożenia oferty  
i załącznikami niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.   

3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni liczonych od dnia jej złożenia.  

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oferty lub unieważnieniu postępowania 
Zamawiający zawiadomi oferenta e-mailem oraz umieści informację na stronie internetowej 
www.siedlce.caritas.pl. 

 
 

VIII. Termin, miejsce i forma składania ofert: 

 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy: 

upietrasik@caritassiedlce.pl  do dnia 08.03.2023r. do godz. 16.00, w tytule wpisując: OFERTA 

KOMPUTERY DLA WTZ.  

Złożenie oferty w formie elektronicznej następuje z chwilą, gdy wprowadzono ją do środka 

komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Zamawiający mógł zapoznać się z jej treścią 

(tj. wpływ na skrzynkę poczty elektronicznej). 

2. Zamawiający otworzy oferty w dniu 09.03.2023 r. o godzinie 10.00  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszelkie konsekwencje wnikające ze 

złożenia oferty niezgodnie z opisem wskazanym przez Zamawiającego w Zapytaniu 

ofertowym ponosi Wykonawca.    

4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert oraz uzupełnienia w wyznaczonym terminie brakujących lub błędnych 



oświadczeń lub dokumentów (nie dotyczy ofert).  

5. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny oferty jest cena, nie można 
dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty, 
o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty do 
złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  Wykonawcy 
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w  
uprzednio złożonych ofertach.  

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.siedlce.caritas.pl 

7. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
IX. Osoba do kontaktu: 

 

Urszula Pietrasik Tel. 514 580 282. 

 

X. Zakup sprzętu komputerowego będący przedmiotem zapytania ofertowego w części zostanie 

sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                 

w ramach programu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F             

pn. „Modernizacja przeciwdziałająca degradacji infrastruktury istniejącego Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Kisielanach.  

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, 

kiedy cena najkorzystniejsza oferty bądź oferta z najniższą cena przewyższy kwotę, 

którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

XII. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania: 

   Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. - o szczególnych rozwiązaniach  
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r., poz. 835), zwaną dalej „Ustawą" - z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:  

1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu nr 765/2006 i 
rozporządzeniu nr 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy, 

2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 01 marca 2018 
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 
i 655), jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym 
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy, 

3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot 
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy.  

4. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy, Zamawiający 
odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.  

5. Ustawa, o której mowa w ust. XII służy stosowaniu:  
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1) rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec 
Ukrainy, 

2) rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków 
ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, 

3) rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 

XIII. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

2) w przypadkach, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o 
takiej samej cenie, 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć, 

4) postępowanie nie doprowadziło do wyboru oferty.  

XIV. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w szczególności w przypadku gdy: 

1) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia w tym z niniejszym Zapytaniem 
ofertowym, 

2) została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania  
w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale XII, 

3) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego, 

4) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

XV.  Załączniki do zapytania ofertowego:  

 

1. Formularz ofertowy. 
2. Oświadczenie o braku powiązań. 

 
 
 


