
 

 

                                                                                                                                             Szczecin, 29.03.2019 r. 

 

ROZEZNANIE RYNKU 

nr 2/8.6/2019/SzBĆ 
  

I. Zamawiający: 

 

TOP-PROJEKT – Krzysztof Derbiszewski 

ul. ks.bp. Ignacego Krasickiego 15/2 

71-333 Szczecin 

Tel. 669 330 036 

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu procedury 

1. Cel i przedmiot procedury 

Celem postepowania jest ustalenie ceny sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz 
urządzeń technicznych na potrzeby projektu „Szkolne biuro ćwiczeń” realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 
8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w 
kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia 
zawodowego. 
 

Wykaz sprzętu Ilość sztuk 

Laptopy z oprogramowaniem i programem antywirusowym      4 

Projektor multimedialny wraz z ekranem na trójnogu      1 

 

2. Wymagania techniczne: 
 

a/ Laptopy z oprogramowaniem 
 
- Laptop min 13 cali 
- RAM min. 4GB 
- Karta graficzna zintegrowana 
- Procesor Intel Core i3 min. Kl 6 
- Napęd CD/DVD 
- Dysk SDD min 120 GB lub HDD min 500 GB 
- Windows 10 64bit PL 

 - Office 2016 dla użytkowników domowych i małych firm 
 - Anytwirus – licencja na 3 lata 
  
 

b/ Projektor multimedialny wraz z ekranem na trójnogu 
 

- Jasność: min 3000 lumenów 
- Współczynnik kontrastu: min  20000 :1 
- Technologia: DLP 
- Rozdzielczość podstawowa: Full HD (1920 x 1080)  
- Wejścia: HDMI 



 

 

  
1. Miejsce dostarczenia sprzętu: 

Szczecin  lub inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego (województwo zachodniopomorskie). 

 

1. Termin i forma realizacji zamówienia:  
• forma płatności – faktura termin płatności 30 dni 

 

5. Wymagania wobec oferty:  
 

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres szczecin@top-projekt.eu lub składać 

osobiście u Zamawiającego do 3.04.2019 r. do godz. 16.00 

     Miejsce złożenia oferty: adres korespondencyjny, numer faksu i adres mailowy: 

TOP-PROJEKT Krzysztof Derbiszewski 

ul. Ojca Beyzyma 16/6  70-391 Szczecin 

Mail: szczecin@top-projekt.eu 

 

Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1.    

Oferta cenowa Wykonawcy powinna zawierać wszelkie obciążenia (podatek). 

 

6. Warunki wyboru Wykonawcy  

1) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo  

do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.  

2) Po dokonaniu wyboru Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków 

zamówienia.  

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.  

4) Niniejsza oferta nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.  

5) Zamówienie zostanie sfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa  Zachodniopomorskiego 2014-2020. 
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Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku z dn. 29.03.2019 r. 
 
DANE WYKONAWCY:           
 
………………………………………………………………..…………………….….. 
Imię i nazwisko/nazwa firmy 
 
………………………………………………………………..…………………….….. 
Ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość 
 
………………………………………………………………..…………………….….. 
Telefon kontaktowy 
 
………………………………………………………………..…………………….….. 
Adres e-mail 
 

OFERTA CENOWA  
 

w ramach projektu „Szkolne biuro ćwiczeń”  

 

1. Oferuj sprzedaż i dostawę sprzętu objętego zamówieniem za łączną kwotę brutto  

…………………..………………………………………………………………………………………………. PLN,  

(słownie zł…………………………..........................................................................................) 

 

3. Specyfikacja sprzętu wraz z ceną: 
 

Wykaz sprzętu Ilość sztuk 
Cena brutto  

za 1 szt. 
Cena brutto łączna 

Laptopy z oprogramowaniem i programem 
antywirusowym 

4   

Projektor multimedialny wraz z ekranem na 
trójnogu 

1   

 

2. Zostałem/am poinformowany/a o przedmiocie zamówienia. 

 
Załącznikami do niniejszej oferty są:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

……………………………………, dnia ………………………..    …………………………………………………………
                    

                   (czytelny podpis) 
 


