
 

 

Znak sprawy: WAW-AO.2720.34.2022  Warszawa, 24.11.2022 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dotyczy: Dostawa 7 sztuk komputerów przenośnych typu laptop wraz z kompatybilnymi stacjami dokującymi. 

Zamawiający 

Zamawiający: Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa, e-mail: 
zamowieniauswaw@stat.gov.pl. 

I. Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem postępowania jest dostawa 7 sztuk komputerów przenośnych typu laptop wraz 
z kompatybilnymi stacjami dokującymi spełniających poniższe parametry: 

1. Komputer mobilny: 

Nazwa 
komponentu/cecha 

Wymagane parametry techniczne – komputer mobilny  

Ilość 7 sztuk 
Parametry ekranu Min. 15,6” FHD (1920 x 1080), matryca matowa LED IPS, jasność min. 250 nitów 
Procesor Procesor, który osiąga w skali CPU Benchmark (https://www.cpubenchmark.net ) 

wynik co najmniej 13000 punktów  
Pamięć RAM Min. 16 GB DDR4 3200MHz - możliwość rozbudowy do 32GB, 2 sloty na pamięci w tym 

min. jeden wolny, 
Pamięć masowa Min. SSD, pojemność min. 512 GB; typ interfejsu PCIe NVMe M.2 
Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna 
Klawiatura Klawiatura z wbudowanym w klawiaturze podświetleniem (układ US), z klawiaturą 

numeryczną.  
Multimedia Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane min. dwa głośniki stereo. 

Cyfrowy mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę 
matrycy.  
Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, min. 0,9 Mpix, trwale 
zainstalowana w obudowie matrycy. 
Porty audio (słuchawki i mikrofon), dopuszcza się rozwiązanie typu combo 

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi + Bluetooth 5.0  
Porty komunikacyjne w 
laptopie HDMI, LAN RJ-45, USB 3.0 min 2 porty; USB typ C min. 1 port 

Bezpieczeństwo Sprzętowy moduł TPM 2.0 zintegrowany z płytą główną 
Bateria i zasilanie Bateria min. 3 komorowa, min. 50 Wh.  Zasilacz o mocy min. 65W 
Obudowa Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookoła matrycy uszczelnienie 

chroniące klawiaturę notebooka po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Obudowa 
charakteryzująca się wzmocnioną konstrukcją, przetestowana według normy Mil-Std-
810G, lub równoważnej w 100% w zakresie wytrzymałości mechanicznej, 
szczelności/pyłoszczelności oraz odporności na niekorzystne warunki 
atmosferyczne.  

System operacyjny a) Wykonawca musi zainstalować Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit. 



 

 

Nazwa 
komponentu/cecha 

Wymagane parametry techniczne – komputer mobilny  

b) System ma być dostarczony z licencją na cały okres użytkowania komputera. Nie 
dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego (w tym 
licencji użytych ponownie ze sprzętu zutylizowanego), 

c) Umieszczony na obudowie Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej 
naklejki zabezpieczającej lub załączone potwierdzenie Wykonawcy o legalności 
dostarczonego oprogramowania systemowego 

Waga  Max. 2,5 kg bez torby i zasilacza. 
Warunki gwarancyjne Gwarancja producenta min. 36 miesięcy. Możliwość zgłaszania usterek telefonicznie 

oraz poprzez dedykowany portal producenta. Naprawa zakupionego sprzętu 
wyłącznie w siedzibie Zamawiającego. W przypadku awarii dysków twardych, dyski 
pozostają u Zamawiającego. 

Torba na urządzenie 
 

Wykonawca, do każdego dostarczonego laptopa dołączy dedykowaną torbę, 
umożliwiającą ergonomiczny transport. Torba min. 2 komorowa, zamykana zamkiem 
błyskawicznym, mieszcząca swobodnie dostarczonego laptopa wraz z zasilaczem. 
Torba z paskiem na ramię. Torba z materiału typu „nylon” z miękko wyściełanym 
wnętrzem. Kolor stonowany najlepiej szary. 

Mysz komputerowa Do każdego laptopa ma być dostarczona dodatkowa mysz podłączana portem USB, 
laserowa, przewodowa (minimum 1,5 m bez zwijarki przewodu) o standardowych 
wymiarach (ok. 100 mm x 60 mm). Niedopuszczalne są myszy o mniejszych wymiarach, 
minimum dwa klawisze i rolka 

2. Stacja dokująca: 

Nazwa 
komponentu/cecha 

Wymagane parametry techniczne – stacja dokująca  

Ilość 7 sztuk 
Porty komunikacyjne Stacja powinna być wyposażona w min. 5 portów, w tym: 

a) HDMI 4K 30 HZ oraz FulL HD 60 HZ 
b) RJ45 
c) USB 3.0 
d) USB TYP-C z obsługą DP 1.2 

Warunki gwarancyjne Gwarancja min. 12 miesięcy.  

3. Zamawiający dopuszcza zwiększenie liczby zamawianych zestawów (laptop + stacja dokująca) pod 
warunkiem, że ogólna wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 47 180 zł brutto. 

II. Termin realizacji zamówienia i warunki płatności:  

1. Realizacja max. 21 dni od daty podpisania umowy, ale nie później niż do 23.12.2022 r. 
2. Płatność przelewem, termin płatności 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT 

nie później niż do 30.12.2022 r. 

III. Kryteria oceny: 

Cena oferty brutto – 100%  

IV. Sposób przygotowania ofert wraz z wymaganymi załącznikami: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
b. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia; 

2) nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 punkty 1), 2) i 4) ustawy Pzp;  

3) nie podlegających wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835). 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
3. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 



 

 

1) treść oferty musi odpowiadać treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO i projektowanych postanowień 
umownych (zał. nr 1); 

2) oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru, jaki stanowi Formularz oferty (zał. nr 2); 
3) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej; 
4) oferta musi być podpisana; za podpisanie uznaje się trwały, własnoręczny podpis złożony (w sposób 

umożliwiający identyfikację osoby), przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy; 
5) poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę lub inne osoby do tego umocowane; 
6) wraz z Formularzem Oferty należy złożyć oświadczenie dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na 

Ukrainę (zał. nr 3) - składane pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

4. Za osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby wskazane we właściwym 
rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie. 

5. Jeżeli złożone kserokopie oświadczeń lub dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości, 
co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału. 

6. Ofertę złożyć należy do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 12.00. Ofertę wraz z załącznikami prosimy 
przesłać pocztą elektroniczną na adres: zamowieniauswaw@stat.gov.pl. Oferty złożone po terminie nie 
będą brane pod uwagę. 

V. INFORMACJE O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU 
POSTĘPOWANIA W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże tę informację Wykonawcom. 
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania.  

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pomocą poczty 
elektronicznej na adres email: zamowieniauswaw@stat.gov.pl. 

Wz. Dyrektora Urzędu 
Z-ca Dyrektora 

(-) Krzysztof Kowalski 

Załączniki: 

1. Projektowane postanowienia umowne. 
2. Formularz oferty  
3. Oświadczenie dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji. 

 


