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ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

I. Informacje ogólne 

1. Urząd Transportu Kolejowego (UTK) zaprasza wykonawców do składania ofert na: Dostawę 

komputerów przenośnych dla Urzędu Transportu Kolejowego. 
2. Zamawiającym jest Urząd Transportu Kolejowego. 

3. Zamówienie jest realizowane z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) na podstawie Art. 4 pkt 8. 

4. Zapytanie  ofertowe  jest  prowadzone  zgodnie  z  zasadą  konkurencyjności  zawartą w Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

5. Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Klasyfikacja CPV przedmiotu zamówienia: 30213000 Komputery osobiste. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. 

3. Termin realizacji zamówienia 18.12.2015 r. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu i wykluczenia z udziału 

1. Ofertę mogą składać wyłącznie wykonawcy niepowiązani z UTK osobowo i kapitałowo. 

2. Ofert nie mogą składać wykonawcy będący w likwidacji lub w stanie upadłości. 

3. Ofertę mogą składać wykonawcy wykazujący się doświadczeniem  

4. Ofertę mogą złożyć wykonawcy działający na rynku, przez co najmniej 3 lata do momentu upływu 

terminu składania ofert. Do oferty należy załączyć aktualny odpis z KRS lub CEiDG. 

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Złożenie oferty oznacza akceptację wszystkich warunków zamówienia. 

7. Niespełnienie choćby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy. 

 

IV. Kryteria oceny oferty, opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty i wykonawcy 

1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie łączna cena brutto oferty. 

2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę wykonawcy, która spełnia wszystkie 

wymagania, oraz która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznanych według wzoru: 

Liczba punktów = Cena najtańszej oferty / Cena badanej oferty x 100, wynik zaokrąglony do najbliższej 

cyfry do drugiego miejsca po przecinku. 

3. Cena podana przez wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz przesłana Wykonawcom, którzy złożyli oferty.  

 

V. Termin, miejsce i sposób składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć według wzoru oferty określonego w Załączniku nr 2. 

2. Ofertę należy złożyć w terminie, do dnia 26.11.2015 Decyduje data wpływu do urzędu.
 

3. Ofertę można złożyć elektronicznie na adres e-mail: zamowieniaUE@utk.gov.pl 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez 

podania przyczyny. 

 

VI. Warunki zawarcia i zmiany umowy 

1. Z wybranym wykonawcą zamówienia zostanie zawarta pisemna umowa. 
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2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę zawartej z wykonawcą umowy na zasadach 

uprzednio określonych w umowie. 

3. W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest 

podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał 

kolejną najwyższą liczbę punktów. 

 

VII. Kontakt w sprawie zamówienia 

1. Michał Jaworski, Naczelnik Wydziału Analiz Departamentu Regulacji Rynku Kolejowego, 

Koordynator ds. POPT w UTK, tel.: 728 420 196, e-mail: michal.jaworski@utk.gov.pl 

2. Tymoteusz Trocki, tel.: 22 749 14 16, e-mail: tymoteusz.trocki@utk.gov.pl  

3. Krzysztof Rumniak, Główny Specjalista, Wieloosobowe stanowisko ds. IT, 

krzysztof.rumniak@utk.gov.pl  
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Załącznik nr 1. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawę komputerów przenośnych dla Urzędu Transportu 

Kolejowego. 

Dostawa obejmuje następujące komputery: 

1. Komputery osobiste, przenośne, 8 sztuk o następujących parametrach: 

Lp. Parametr Parametry wymagane 

1 Procesor 

Procesor minimum dwurdzeniowy, zgodny z architekturą x86, uzyskujący 

wydajność w teście PassMark CPU nie gorszą niż 3500 ptk. (wynik 

zaproponwanego procesora musi znajdowac się na stronie 

http://cpubenchmark.net). Zamawiający dopuszcza odchylenie od wartości 

minimalnej o 3% (liczonej na dzień składania ofert). 

2 Płyta główna 
Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w 

interfejsy S-ATA II (3 Gb/s) do obsługi dysków twardych. Oparta na chipsecie 

rekomendowanym przez producenta procesora 

3 Obudowa Obudowa wyświetlacza wzmacniana włóknem szklanym, obudowa dolnej części 

wzmacniana włóknem węglowym, zawiasy metalowe. 

4 Pamięć RAM Min. 4GB z możliwością rozbudowy do 8GB, rodzaj pamięci DDR3, 

1600MHz,jeden slot na pamięć nieobsadzony. 

5 Dysk twardy 

Hybrydowywy min. 8GB w technologii SSD i Min. 500GB dysk talerzowy, 

prędkość obrotowa min 5400rpm. Wyposażony w system bezpieczeństwa 

zapobiegający uszkodzeniu dysku poprzez parkowanie głowicy dysku w sytuacjach 

zagrożenia oraz system tłumienia (absorbowania) drgań 

6 Matryca   min. 14” -max 14,5" z podświetleniem w technologii LED, matowa, rozdzielczość 

1600 x 900, jasność co najmniej 250nits, kontrast co najmniej 300:1.  

7 Karta Graficzna 

Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM  – z możliwością 

dynamicznego przydzielenia do 1,7 GB pamięci. Obsługująca co najmniej trzy 

niezależne wyświetlacze. 

8 
Karta 

dźwiękowa 
Zintegrowana z płytą główną, wbudowane 2 głośniki (stereo); dwa wbudowane, 

kierunkowe, cyfrowe mikrofony. 

9 Kamera wbudowana kamera HD min.720p pracująca przy niskim oświetleniu,  

10 
Połączenia i 

karty sieciowe 

Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną 

wbudowany moduł karty WLAN 802.11 a/b/g/n n z obsługą protokołu WPA2 

,obsługa Wireless Display (bezprzewodowa transmisja obrazu w rozdzielczości HD 

oraz dźwięku) 

Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 

możliwość instalacji wbudowanego modem LTE 

11   

Minimum: 

wbudowany czytnik kart inteligentych - Smart Cart 

3x USB 3.0 

min. 1 port z możliwością ładowania urządzeń zewnętrznych poprzez port USB 

przy wyłączonym komputerze 

monitor (DB‐15), 

DisplayPort lub mini DisplayPort 

dwufunkcyjne gniazdo (wyjście słuchawkowe / wejście mikrofonu), 

Gigabit LAN (RJ‐45), 



 

 
 

dedykowany docking port (do podłączenia stacji dokującej/replikatora portów) nie 

wykorzystujące dostępnych portów USB 

czytnik linii papilarnych  

czytnik kart multimedialnych (min SD/SDHC/SDXC/MMC) 

12 Klawiatura 

klawisze z oświetleniem lub podświetleniem klawiatury zwiększającym widoczność 

podczas pracy w słabym oświetleniu lub jego braku, przy czym oświetlenie lub 

podświetlenie oznacza źródło światła oświetlające klawiaturę, zintegrowane 

fabrycznie z obudową; klawiatura musi być zabezpieczona przed zachlapaniem 

cieczą. 

13 Wskaźnik 
Wielofunkcyjny Touchpad z obsługą gestów oraz TrackPoint lub manipulator 

sterujący wskaźnikiem myszy (wymagany), dodatkowo bezprzewodowa (bluetooth) 

mysz optyczna (trzyprzyciskowa ze scroll’em).  

14 Bios 

zgodny ze specyfikacją UEFI 

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 

lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o:  

- wersji BIOS wraz z datą, 

- nr seryjnym, wersja oraz nazwa komutera 

- ilości pamięci RAM  

- typie procesora,  

- MAC Adres karty sieciowej. 

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu 

operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku 

odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych 

urządzeń. 

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 

lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na 

poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego. 

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej 

z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 

komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.  

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu 

komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po 

uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.  

16 Bateria minimalny czas normalnej pracy komputera przenośnego na standardowej baterii ‐ 
450 minut (wg. dokumentacji producenta) 

17 Zasilacz Zasilacz zewnętrzny posiadający certyfikat bezpieczeństwa CE, 100‐240V, Zgodny 

z EnergyStar 5.0, max. 65W 

18 Waga Maksymalnie 1750 gramów (waga komputera przenośnego wraz z zainstalowaną 

baterią podstawową)  

19 
System 

operacyjny 

Licencja na Microsoft Windows 8.1 x64 Pro PL lub równoważny (kryteria 

równoważności: taka sama funkcjonalność, wydajność, architektura oraz ergonomia 

systemu) preinstalowana jako Windows 7 x64 Pro PL lub równoważny (kryteria 

równoważności: taka sama funkcjonalność, wydajność, architektura oraz ergonomia 

systemu). System operacyjny powinien być przygotowany w formie tzw. 

preinstalacyjnej (restore) przez producenta komputera załączony również na 

nośnikach CD/DVD. W komplecie nośniki optyczne (CD/DVD) ze wszystkimi 

niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami dla Windows 8.1 x64 Pro PL.   



 

 
 

20 
Dodatkowe 

oprogramowanie 

Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa 

systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych 

dyskach, napędach pendrive, sieci, CD‐ROM‐ie oraz ich odtworzenie po 

ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji (wymagana 

możliwość przywrócenia stanu do chwili wykonania backupu, a nie tylko do stanu 

fabrycznego); 

Oprogramowanie producenta umożliwiające w sposób automatyczny na 

zarządzanie aktualizacją i instalowanie oprogramowania sterowników urządzeń i 

układów składowych komputera 

21 Bezpieczeństwo 

Złącze typu Kensington Lock 

Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted 

Platform Module (TPM v 1.2). 

22 
Certyfikaty i 

inne wymagania 

Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 

Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej GOLD. Certyfikat ważny w dniu 

składania oferty i potwierdzony wydrukiem ze strony www.epeat.net  

ENERGY STAR 5.0 

Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, 

potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. 

systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) 

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą 

RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 

oświadczenia producenta 

Komputer musi być zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez jednego 

producenta oraz wszystkie elementy komputera muszą pochodzić od tego samego 

producenta lub być przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem 

katalogowym); 

23 Gwarancja 

Obowiązująca w okresie minimum 36 miesięcy od daty zakupu, z czasem usunięcia 

awarii (przywrócenie pełnej funkcjonalności lub wymiana sprzętu) w czasie nie 

dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. usługa serwisowa musi być świadczona w 

miejscu użytkowania sprzętu, w przypadku konieczności wymiany dysku – 

uszkodzony dysk zostaje u Zamawiającego 

24 
Wydłużenie 

czasu gwarancji 

Możliwość wykupienia w dowolnym momencie czasu obowiązywania gwarancji 

standardowej dodatkowego okresu gwarancji który będzie obowiązywał po 

zakończeniu trwania gwarancji standardowej przez okres minimum 24 miesięcy. 

26 

Wsparcie 

techniczne 

producenta 

Możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także 

weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po 

podaniu unikalnego numeru  seryjnego  bezpośrednio u producenta lub jego 

przedstawiciela. 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta 

realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta 

numeru seryjnego lub modelu komputera 

27 Torba 

Torba minimum jednokomorowa mieszcząca w sobie oferowany model notebooka, 

wyposażona w dodatkowe przedziały na dokumenty. Kieszeń zewnętrzna na 

akcesoria. Uchwyt do noszenia w ręku oraz pasek do noszenia na ramieniu. Kolor 

czarny 

28 Stacja  Dokująca 

- D-Sub (VGA), 

- DVI-D, 

- HDMI, 

- 2 x DisplayPort, 

- 3 x USB 3.0, 



 

 
 

- 3 x USB 2.0 (1 x always-on USB charging), 

- RJ-45, 

- gniazdo audio (combo), 

- zasilania, 

- slot na linkę zabezpieczającą. 

 

2. Wykonawca musi być autoryzowanym partnerem handlowym producenta sprzętu,  

3. Sprzęt musi być: 

  fabrycznie nowy,  

 pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski,  

 być fabrycznie opakowany, 

 być objęty gwarancją producenta,  

 być oznakowany przez producenta w sposób umożliwiający identyfikację towaru i producenta, 

 posiadać komplet dokumentacji producenta oraz komplet sterowników i oprogramowania 

umożliwiającego uruchomienie urządzenia i zainstalowanego oprogramowania, 

 pracować w sieci energetycznej 230V, 50Hz 

4. Miejsce dostawy: 

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie  

Al. Jerozolimskie 134 , 02-305 Warszawa XII piętro (winda). 

 



 

 
 

Załącznik nr 2 

OFERTA 

dla Urzędu Transportu Kolejowego, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa 

 

Nazwa / Imię i 

Nazwisko Wykonawcy: 

 

Adres:  

NIP:  

REGON:  

Osoba do kontaktu:  

Nr tel.:  

Adres e-mail:  

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr z dnia ………. na: dostawę komputerów przenośnych dla 

Urzędu Transportu Kolejowego, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami 

zawartymi  w/w Zapytaniu ofertowym za cenę:  

 

LP. Nazwa Ilość 
cena jednostkowa 

netto 
wartość netto stawka VAT wartość brutto 

1 

Komputer Przenośny 

Model: 

Porducent: 

8 szt. 
    

  Suma:     

 

Cena brutto oferty wynosi: …………… 

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub składanie fałszywych 

oświadczeń, oświadczam, że: 

1. nie jestem powiązany 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 związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli, 

2. cena łączna brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia i nie ulegnie zmianie przez 

cały okres ważności oferty oraz w okresie realizacji umowy, 

3. zapoznałem się z zawartym w Zapytaniu ofertowym opisem przedmiotu zamówienia, oraz  

że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

4. spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym i dysponuję odpowiednim potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oferowany przedmiot zamówienia spełnia 

warunki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia z zaproszenia do złożenia oferty, w tym, w 

szczególności – dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, pochodzi z oficjalnego kanału 

sprzedaży producenta na rynek polski, oraz objęty jest gwarancją producenta, oraz iż oferowany przedmiot 



 

 
 

zamówienia spełnia warunki zgodności wynikające z wszelkich, powszechnie obowiązujących, określonych 

przepisami prawa norm na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym zakresie. 

5. posiadam uprawnienie do wykonywania określonej działalności gospodarczej i czynności będących 

przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie (do wykonania zamówienia), tj. Wykonawca jest 

autoryzowanym partnerem handlowym producenta przedmiotu zamówienia lub sam jest producentem 

przedmiotu zamówienia; 

6. w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych  w Zapytaniu 

ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, 

7. uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

Załączniki: 

1. aktualny odpis z KRS lub CEiDG, 

2. dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest autoryzowanym partnerem handlowym producenta 

przedmiotu zamówienia lub sam jest producentem przedmiotu zamówienia 

3. dokument potwierdzający umocowanie do podpisania umowy, jeśli nie wynika z KRS lub CEIDG. 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data podpis z pieczątką imienną, lub podpis 

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 


