Kraków, dn. 15-02-2018
Zapytanie ofertowe nr 2/ABK/2018/ZO
Zamawiający:
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie
Ul. Krowoderska 73, 31-158 Kraków, województwo małopolskie
NIP: 676-22-17-764
Tytuł projektu: „Kierunek dobra praca – podniesienie jakości usług akademickiego biura
karier Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia”
Nr projektu
POWR.03.01.00-00-B003/17
Termin składania ofert
do dnia 22-02-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do dnia 22 lutego 2018 roku do godziny 16:00 na adres poczty
elektronicznej na adres: abk.efs@kwspz.pl. W temacie wiadomości e-mail musi
znajdować się numer ogłoszenia.
2. Wraz z formularzem ofertowym należy złożyć oświadczenie o braku powiązań
osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (zał. 2),
3. O ważności składanej oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Uczelni.
4. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, będą niekompletne lub
niespełniające stawianych wymagań, nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie dopuszcza rozpatrywania ofert częściowych.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
abk.efs@kwspz.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anna Jakubowska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
12 423 38 40 wew. 352
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Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Laptop o parametrach nie niższych niż:


Procesor
Intel Core i3-6006U (2 rdzenie, 2.00 GHz, 3 MB
cache)
 Pamięć RAM
8 GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz)
 Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM
32 GB
 Dysk twardy
120 GB SSD SATA III
500 GB SATA 5400 obr. (w obudowie
zewnętrznej)
 Wbudowane napędy optyczne
Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer
 Typ ekranu
Matowy, LED
 Przekątna ekranu
15,6"
 Rozdzielczość ekranu
1366 x 768 (HD)
 Karta graficzna
Intel HD Graphics 520
Kamera internetowa 1.0 Mpix
 Łączność
LAN 10/100/1000 Mbps
Wi-Fi 802.11 b/g/n
Moduł Bluetooth
 Rodzaje wejść / wyjść
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
HDMI - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.
USB 2.0 - 1 szt.
VGA (D-sub) - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1
szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
 Bateria
4-komorowa, 2750 mAh, Li-Ion
 Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)
 Dołączone akcesoria
Zasilacz
Bateria (podstawowa)
 Gwarancja
36 miesięcy
 Dodatkowe informacje
Wydzielona klawiatura numeryczna
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
Wbudowany czytnik linii papilarnych
Kategoria ogłoszenia
Sprzęt komputerowy
Miejsce realizacji zamówienia
cała Polska
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Cel zamówienia
Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup laptopa, który będzie wykorzystywany do
prowadzenia indywidualnych konsultacji poradnictwa zawodowego w ramach projektu pn.
„Kierunek dobra praca – podniesienie jakości usług akademickiego biura karier w
Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia” w konkursie Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i
rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr POWR.03.01.00-00-B003/17
Harmonogram realizacji zamówienia
O ile obie strony nie ustalą inaczej dostawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie do
7 dni od dnia złożenia zamówienia pod adres:.
al. A Grottgera 1, 30-035 Kraków, zamawiający zastrzega możliwość zmiany w/w terminów w
przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności lub jego kolizji z terminami innych
dostaw i prac realizowanych w miejscu dostawy - po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.
Załączniki
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty które nie zostały odrzucone z przyczyn formalnych i merytorycznych oraz oferty, które
spełniają warunki Zapytania Ofertowego zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:
1) CENA – cena netto w polskich złotych (waga kryterium: 1)
Punkty w kryterium cena będą przyznawane według następującego wzoru:
Najniższa cena spośród rozpatrywanych ofert / Cena badanej oferty x Waga kryterium x 100
pkt.
Maksymalna liczba punktów przyznanych za kryterium „cena” wynosi 100 punktów.
W przypadku, gdy cena oferty zostanie wyrażona w innej walucie niż polski złoty, do
przeliczenia na złotówki zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia podpisania protokołu
wyboru.
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi: 100 punktów.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w
oparciu o kryterium najniższej ceny. Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium nadal nie
będzie możliwy wybór najkorzystniejszej oferty, zastosowane zostaną ostateczne negocjacje
cenowe, w których wezmą udział wystawcy ofert którzy otrzymali taką samą najwyższą ilość
punktów. W przypadku konieczności przeprowadzenia negocjacji cenowych, Zamawiający
poinformuje o dacie ich odbycia drogą mailową. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w
terminie 5 dni roboczych od upływu terminu składania ofert. W przypadku zastosowania
KRAKOWSKA WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI ZDROWIA
Wpis do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych MNiSW nr 245
31-158 Kraków, ul. Krowoderska 73, tel. 12 423 38 40, tel./fax 12 292 50 04
info@kwspz.pl, www.kwspz.pl

negocjacji cenowych, ocena ofert zostanie odpowiednio wydłużona. O wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli ofertę za
pośrednictwem korespondencji mailowej.
Wykluczenia
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:





uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferty złożone przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo zostaną
odrzucone.
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