
Brynek, dnia 10.03.2022 r.
Zespół Szkół Leśnych
i Ekologicznych w Brynku
Brynek, ul. Park 4
42-690 Tworóg

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZSLiE/ZO/203/203/2022

Prosimy o złożenie oferty na  dostawę 12 (dwunastu) zestawów komputerowych do pracowni
informatycznej  mieszczącej  się  w budynku warsztatów Zespołu Szkół  Leśnych i  Ekologicznych im.
St. Morawskiego w Brynku przy ul. Park 8.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót obejmuje:

zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego sprzętu z  systemem operacyjnym, oprogramowanie
systemowe fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera, oprogramowanie należy dostarczyć
wraz  ze  stosownymi,  oryginalnymi  atrybutami  legalności,   zamawiający  dopuszcza  możliwość
przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych oraz  przewiduje
zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania poprzez telefoniczne
sprawdzenie licencji u producenta.

Specyfikacja techniczna:

lp Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
1 Ekran Przekątna: min. 23,8”

Rozdzielczość: 1920x1080 fullHD
Matryca: LED, matowa

2 Procesor Liczba rdzeni: 4 
(min. Intel Core i3 11-tej gen. lub inny o podobnych 
parametrach)

3 Pamięć RAM 8 GB 
4 Dysk twardy SSD min. 240 GB
5 Karta graficzna Zintegrowana
6 Karta dźwiękowa Zintegrowana
7 Karta sieciowa - LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000

- WiFi 802.11 b/g/n
8 Porty 4xUSB (w tym min. 2xUSB 3.0)

1xRJ45
1x wyjście na słuchawki
1x wyjście na mikrofon

9 Klawiatura Klawiatura USB w układzie polski programisty w kolorze 
zbliżonym do koloru obudowy

10 Mysz Mysz USB w kolorze zbliżonym do koloru obudowy wraz z 
podkładką

11 Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW 
12 Obudowa - Umożliwiająca regulację odchylenie przód/tył

- wbudowane głośniki
- wbudowany mikrofon
- wbudowana kamera

13 Zasilacz wbudowany



14 System operacyjny MS WINDOWS 10 Pro lub WINDOWS 11 Pro
15 BIOS Możliwość uruchamiania systemu operacyjnego z nośników 

USB
16 Gwarancja 24 miesiące typu Door-To-Door
17 Inne *)Przetestowana współpraca komputera z najnowszą wersją 

stanowiska leśniczego (dostępne u zamawiającego)
18 Programy MS Office 2016 lub 365 licencja edukacyjna wieczysta 
19 Gwarancja Min. 24 m-ce, Typ gwarancji: door to door

Ponadto  zamawiający  informuje,  iż  ww.  komputery  będą  również  wykorzystywane  do  egzaminów.
W związku z tym muszą również posiadać minimalne parametry (wymagania wydajnościowe dotyczące
mocy obliczeniowej procesora), które pozwolą oglądać filmy w rozdzielczości HD przygotowane przez
Centralną Komisję Egzaminacyjną, dostępne pod adresem: https://www.youtube.com/user/ckeedupl.

Wyjaśnienie do pkt. 17 (inne) tabeli wymagane minimalne parametry techniczne komputerów:
-  program  do  pracy  na  stanowisku  leśniczym  jest  oparty  na  systemie  linux.  Jest  uruchamiany
każdorazowo  z  zewnętrznego  nośnika  danych  (pendrive).  Dla  celów  przetestowania  współpracy
komputera z ww. programem zamawiający udostępni możliwość jego skopiowania we własnym zakresie.

Program  stanowisko  leśnicze  jest  własnością  Lasów  Państwowych  w  związku  z  czym  jakiekolwiek
kopiowanie, użytkowanie i rozpowszechnianie w celach innych niż ww. postępowanie, bez pisemnej zgody
właściciela jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej za naruszenie praw autorskich (Ustawa o
prawie autorskich   i prawach pokrewnych).

2.                      Kryteria oceny ofert:

Oferty oceniane będą w pierwszej kolejności wg najkorzystniejszej ceny za przedmiot zamówienia oraz
zadeklarowanego okresu gwarancji i warunków napraw pogwarancyjnych.
Cena – 80%
Gwarancja – 20%

3.                      Sposób przygotowania oferty:

Oferta winna zawierać:
1. dane oferenta:  nazwa, nr NIP, Regon, adres, nr telefonu, adres e- mail,
2. parametry techniczne zestawów komputerowych, typ i producenta, 
2. ogólną wartość oferty w cenie netto + VAT oraz brutto, jako całkowity koszt wykonania usługi
3. okres gwarancji w m-cach – nie mniej niż 24 m-ce

4.                     Termin i sposób składania ofert:

Ofertę  należy  przesłać mailem  na  adres:  anna.zaczek@tlbrynek.edu.pl lub  w  zaklejonej  kopercie
z  dopiskiem  „Dostawa  12  (dwunastu)  zestawów  komputerowych  dla  Zespołu  Szkół  Leśnych
i Ekologicznych im. St. Morawskiego w Brynku”  do dnia  18.03.2022 roku, do godz. 15.00.

5.                     Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

  Jest sprzeczna z zapytaniem ofertowym,

6.                   Wymagany termin realizacji zamówienia: 

                      Termin realizacji zamówienia: do 25.03.2022 r. 

7.                   Miejsce realizacji usługi:  

https://www.youtube.com/user/ckeedupl
mailto:dyrektor@tlbrynek.edu.pl


budynek warsztatów – pracownia informatyczna Zespołu Szkół Leśnych i  Ekologicznych w Brynku,
ul. Park 8, 42-690 Tworóg

8.                   Informacje dodatkowe:
Jako  placówka  światowa  przewidujemy  zakup  ww.  sprzętu   komputerowego  korzystając  ze  stawki
VAT 0% (Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku art. 83 ust. 1 pkt. 26)

9.                   Informacje:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami, jest Anna Żaczek, tel. (32) 285 74 18 wew. 26, e-mai:
anna.zaczek  @tlbrynek.edu.pl  .
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