
 

Projekt „Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz z usługa opiekuńczą, asystencką i treningiem samodzielności” 
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Kwidzyn dn. 12.09. 2022r.  
  

                        
 

ZAPYTANIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU  
 
 

DOTYCZY:  

Zakupu fabrycznie nowego sprzętu w celu wyposażenia mieszkania wspomaganego 

Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia treningu w 

zakresie kompetencji cyfrowej 

I. Zamawiający 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” 

tel. 603-969-555 

adres strony: www.snoa.pl 
Email: stowarzyszeniesnoa@gmail.com 

 
Miejsce wykonywania zamówienia: 
82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 18 

 
II. Tryb postępowania 

Rozeznanie rynku w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN włącznie tj. 
bez podatku od towarów i usług  (VAT) zgodnie Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020  w związku z realizacją projektu „Utworzenie mieszkania 

wspomaganego wraz z usługa opiekuńczą, asystencką i treningiem samodzielności” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Priorytet VI: 

Integracja:, Działanie 06.02. Usługi Społeczne Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 

l.p Zadanie Nazwa Opis Ilość 

1 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - 

sprzęt komputerowy 

do prowadzenia 

treningu w zakresie 

kompetencji cyfrowej 

laptopy z oprogramowaniem (laptopy z 

ekranem 17,3") 

DLA OSÓB Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WIĘKSZY 

EKRAN  

Procesor - Intel Core i5 min. 11 generacji 
Wielkos c  pamięci RAM [GB] – 16 
Karta graficzna - Intel Iris Xe Graphics 
Kolor obudowy – szary, srebrny, grafitowy 
System operacyjny - Windows 10 Professional 
Dysk - 512 GB SSD 

3 sztuki  

2 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - 

sprzęt komputerowy 

do prowadzenia 

treningu w zakresie 

kompetencji cyfrowej 

drukarka  Technologia druku – atramentowa (kolorowa) 
Funkcje urządzenia – drukarka, skaner, 
kopiarka, skaner 
Podajnik papieru – 200 arkuszy 
Złącza – LAN (Ethernet), USB typ B (port 
drukarki) 
 

1 sztuka  

3 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - 

sprzęt komputerowy 

do prowadzenia 

treningu w zakresie 

 laminarka  Rodzaj laminacji – na gorąco 
Automatyczne wyłączanie – tak 
Maksymalna szerokos c  laminacji – 320 mm 

1 sztuka  

http://www.snoa.pl/
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kompetencji cyfrowej 

4 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - 

sprzęt komputerowy 

do prowadzenia 

treningu w zakresie 

kompetencji cyfrowej 

projektor i ekran  PROJEKTOR: 

Typ matrycy – 3LCD 

Jasnos c  [ANSI lumen] – 3300 

Wspo łczynnik kontrastu – 15000:1 

Rozdzielczos c  podstawowa – XGA 

(1024 x 768) 

Moc lampy [W] – 210 

3D ready – nie 

Prezentacja bez komputera – tak 

Głos niki – tak 

EKRAN: 

Inne – blokada zabezpieczająca 

przed zwijaniem 

Waga – w przedziale 10-14kg 

Sposo b zwijania ekranu – ręczny 

Rodzaj powierzchni – Matt White 

Format – 16:9 

 

 

Komplet  

5 Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - 

sprzęt komputerowy 

do prowadzenia 

treningu w zakresie 

kompetencji cyfrowej 

tablety  Transmisja danych - 4G (LTE) 
Nawigacja – GPS,  
Czujniki, 
Złącza - USB 3.1 typ C 
System operacyjny -  Android 
Komunikacja - Bluetooth, Wi-Fi 
Rozdzielczos c  aparatu tylnego – min. 5 Mpx 
Rozdzielczos c  aparatu przedniego – min. 2 
Mpx 
Rozdzielczos c  nagrywanych filmo w - 1080p 
(FullHD) 
Funkcje aparatu - autofocus, HDR 

3 sztuki  

 
„Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz z usługa opiekuńczą, asystencką i treningiem 
samodzielności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Priorytet VI: Integracja:, Działanie 06.02. Usługi Społeczne Poddziałanie 06.02.02. Rozwój 
usług społecznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 

IV. Termin realizacji 
Przedmiot zamo wienia nalez y zrealizowac  w terminie do dnia 31.10.2022 r.  

V. Formy rozliczenia 

Rozliczenie z tytułu realizacji zadania nastąpi jednorazowo po zrealizowaniu zamo wienia. Płatnos c  nastąpi 

 w terminie do 14 dni od daty złoz enia faktury u Zamawiającego i podpisania protokołu odbioru sprzętu przez obie 

strony. 

VI. Opis sposobu sporządzania oferty cenowej: 

1. Oferta musi zawierac  cenę brutto przedmiotu zamo wienia jako cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie ele-
menty zamo wienia okres lone w zapytaniu ofertowym. Cena w niej podana musi byc  wyraz ona cyfrowo 
i słownie. 

2. Ofertę nalez y złoz yc  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania. 
3. Oferowana cena powinna zawierac  wszelkie koszty związane z realizacją zamo wienia. 
4. Ofertę nalez y złoz yc  na wszystkie częs ci ujęte powyz ej. 
5. Wszelkie koszty wynikłe w trakcie realizacji zamo wienia i nieprzewidziane w złoz onej ofercie obciąz ają Sprze-

dającego. 
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6. Sprzedający ma prawo złoz yc  tylko jedną ofertę. Złoz enie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwią-
zania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoz onych przez danego 
Sprzedawcę. 

7. Termin związania z ofertą  do 30. 09.2022 r. od daty złoz enia oferty. 
 

VII. Kryterium oceny ofert. 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert: 

Cena – 100 % 

 
VIII. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej. 

1. Ofertę nalez y złoz yc  w formie elektronicznej na adres e-mail:  stowarzyszeniesnoa@gmail.com lub osobis cie  

w siedzibie Stowarzyszenia: na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”  tj. 82-500 Kwidzyn , ul. Warszawska 18. 

Ofertę nalez y złoz yc  w terminie do dnia  20.09.2022 roku do godziny 15:00. 

IX. Osoby do kontaktu 

Joanna Demczyn ska, tel 664-483-312 
 

X. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym 

Wszelkie zapytania do Zamawiającego nalez y kierowac  z zachowaniem formy pisemnej na adres e-mail: 

kimacz1@wp.pl 

Zamawiający zamies ci na stronie internetowej www.snoa.pl tres ci odpowiedzi ma otrzymane zapytania od 

Sprzedawco w (zakładka  Projekty Mieszkanie wspomagane). 

XI. Istotne postanowienia, umowy: 

1. Okres la projekt umowy stanowiący załącznik 2 do zapytania ofertowego. 
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia szczego łowego opisu przedmiotu 

zamo wienia oraz szczego łowej kalkulacji cenowej. 

 

XII. Zastrzeżenia dodatkowe 

1. Zamawiający zastrzega sobie moz liwos c  zmiany warunko w niniejszego zapytania ofertowego, jego odwołania 
lub zawieszenia bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany niniejszego zapytania ofertowego lub informacje  
o jego odwołaniu zamieszczane zostaną na stronie  Zamawiającego. 

2. Sprzedający przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na własny koszt. Oferentowi nie 
przysługują względem Zamawiającego z adne roszczenia związane z jego udziałem  
w niniejszym postępowaniu. 

3. Jez eli zostaną złoz one oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Sprzedawco w, kto rzy złoz yli te oferty, 
do złoz enia oferty dodatkowej. 

4. W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza przekroczy wartos c  s rodko w finansowych, jakimi   dysponuje Za-
mawiający na realizację niniejszego zadania Zamawiający zastrzega sobie moz liwos c  przeprowadzenia nego-
cjacji cenowych ze Sprzedawcą, kto rego oferta uznana została za najkorzystniejszą. 

 

XIII. Załączniki 

1. Załącznik Nr 1 –  formularz ofertowy 

2. Załącznik Nr 2 – wzo r umowy  

3. Załącznik Nr 3 – os wiadczenie uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczego l-

nych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz słuz ących ochronie bez-

pieczen stwa narodowego. 

http://www.snoa.pl/

