
 
 

P O L S K I E  T O W A R Z Y S T W O  O C H R O N Y  P T A K Ó W  

Sekretar ia t  PTOP; ul .  Ciepła 17; 15-471 Białys tok 

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
Białystok dn. 30.01.2012 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-
Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 
15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu 
Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na: 

ZAKUP LAPTOPA Z OPROGRAMOWANIEM  
 

który jest związany z realizacją zadania będącego częścią projektu „Ochrona żółwia błotnego 
w woj. warmińsko – mazurskim”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

I.  Opis przedmiotu zamówienia 

Komputer typu LAPTOP o parametrach nie niższych niż: 
• Procesor o prędkości min. 2,3 GHz, 
• matryca min.15” 
• 3GB RAM, 
• 500GB HDD, 
• monitor LED, 
• napęd DVD, nagrywarka DVD-RW,  
• urządzenie wskazujące TouchPad,  
• klawiatura numeryczna,  
• rodzaj baterii Li-Ion, 
• USB min. 4x, 
• wejście słuchawkowe, wejście na mikrofon, 
• bezprzewodowa karta sieciowa, 
• bluetooth, 
• czytnik kart pamięci SDC, SDHC, SDXC 
• wbudowany mikrofon i głośniki stereo,  
• zintegrowana kamera, 
• czytnik linii papilarnych, 
• masa max do 3 kg, 
• torba do laptopa, myszka, 
• min. 24 miesięczna gwarancja producenta. 

 
 



 
 

Oprogramowanie: 
• system operacyjny spełniający następujące wymogi: 

- przeznaczony dla użytkowników biurowych w technologii 64 bitowej,  
- w języku polskim,  
- oparty o graficzny interfejs użytkownika,  
- system powinien być objęty licencją producenta oraz okresem ochronnym tzn. 

producent oprogramowania powinien zagwarantować wsparcie techniczne oraz 
systematyczne aktualizacje systemu,  

- z uwagi na potrzebę bezproblemowego użytkowania oprogramowania 
zaproponowana w ofercie wersja systemu operacyjnego powinna być dostępna na 
rynku nie krócej niż rok i nie dłużej niż 2 lata 

• najnowsze stabilne oprogramowanie biurowe w formie pakietu spełniające 
następujące wymogi: 
- zaproponowana wersja jest dostępna na rynku nie dłużej niż 2 lata, 
- kompatybilne z zaproponowanym systemem operacyjnym,  
- objęte licencją producenta oraz okresem ochronnym tzn. producent 

oprogramowania powinien zagwarantować wsparcie techniczne oraz 
systematyczne aktualizacje, 

- elementy pakietu: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji 
oraz obsługi poczty internetowej, 

- ma w pełni wspierać m.in. formaty plików takie jak: „docx”,” xlsx”, „pptx”, 
• oprogramowanie antywirusowe spełniające następujące wymogi: 

- ochrona w czasie rzeczywistym systemu plików, archiwów, poczty, 
przeglądania stron internetowych 

- automatyczne aktualizacje sygnatur wirusów oraz mechanizmu skanowania 
- zdolność do automatycznego umieszczania potencjalnie niebezpiecznych 

elementów w tzw. kwarantannie  
- powinno być kompatybilne z zaproponowanym systemem operacyjnym 
- wsparcie techniczne producenta tzw. helpdesck 
- licencja na min. 1 rok. 

• oprogramowanie do projektowania graficznego umożliwiające: 
- tworzenie grafiki wektorowej i skład stron, 
- rysowanie i trasowanie, 
- edycję zdjęć, 
- tworzenie witryn internetowych. 

• program graficzny przeznaczony do grafiki rastrowej, który pozwala użytkownikom 
tworzyć, edytować, organizować i udostępniać zdjęcia. 

 
Nazwa i kod zgodnie z CPV: 30 21 31 00-6 komputery przenośne 

1. Podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry są minimalnymi, a użyte nazwy  lub 
typy  produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych i funkcjonalnych. W 
przypadku produktów określonych w zapytaniu nazwą producenta, Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, o parametrach nie niższych niż 
produktów wskazanych nazwą. Wykonawca, który, który powołuje się na rozwiązania 



 
 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o 
równoważności rozwiązań lub produktów, ze wskazaniem nazw oferowanych produktów. 

2. Warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 
Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy przedmiot zamówienia wraz z kartą gwarancyjną do 
Sekretariatu PTOP przy ul. Ciepłej 17 w Białymstoku. Laptop z systemem przeinstalowanym. 
 

II.  Termin płatności 

Zapłata za dostarczony sprzęt dokonana będzie w terminie 15 dni od daty otrzymania faktury 
przez Zamawiającego. 
 

III.    Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 

Wymagany termin dostawy laptopa – 15 dni od daty powiadomienia wykonawcy o 
rozstrzygnięciu zapytania  
 

IV.  Sposób przygotowania oferty 

1. Wykonawca przedłoży ofertę podając cenę jednostkową netto, stawkę VAT oraz cenę 
jednostkową brutto oferowanego sprzętu. 

2. Cena oferty  ma obejmować pełny zakres dostawy i zawierać wszystkie elementy 
niezbędne do wykonania zamówienia w tym koszt dostawy do siedziby Zamawiającego. 

 
V. Kryteria i tryb oceny ofert 

1. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto. Kryterium oceny 
ofert: cena - 100%. 
 

VI.  Miejsce, termin i forma złożenia oferty 

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-475 w 
formie pisemnej, faksem na nr: 85 664 22 55 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: 
gkulakowska@ptop.org.pl. 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 07.02.2012r.  
3. Osobą do kontaktu jest Gabriela Kułakowska – tel. 85 664 22 55 

  
VII.  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 

1. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie, faksem 
lub drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu zapytania. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po 
otwarciu ofert, przed zawarciem umowy. 

3. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na 
warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 1 - niezwłocznie po 
rozstrzygnięciu zapytania. 

 
Załącznik nr 1- Wzór umowy. 

Gabriela Kułakowska 


