
Łódź, dnia 27.09.2021 r. 

Nr postępowania GSK/2/D/PN/2021 

Zamawiający: 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi  

ul. Gdańska 100/102 

90 – 508  Łódź 

strona www.wbp.lodz.pl    

 

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej 214 000 euro na 

dostawę sprzętu komputerowego i sieciowego. 

 

SPROSTOWANIE 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści 

SWZ w zakresie załącznika nr 2, poprzez wykreślenie pkt 8 tabeli formularza ofertowego. 

W pozostałym zakresie SWZ nie ulega zmianie. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na 

formularzu sprzed modyfikacji, Zamawiający będzie poprawiał taką ofertę jako inną omyłkę 

polegającą na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty. 

 

W załączeniu zmodyfikowany formularz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wbp.lodz.pl/


Załącznik  nr 2 do SWZ 
          

_______________________________ 
      (pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 

Zamawiający 
Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna 
im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Łodzi, 
ul. Gdańska 100/102, 
90-508 Łódź 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Przystępując do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 214 000 euro na dostawę sprzętu 
komputerowego i sieciowego oferujemy wykonanie zamówienia na następujących 
warunkach: 
 
1. Zobowiązujemy się do zrealizowania dostawy za cenę określoną poniżej: 

L.P Przedmiot 
zamówienia 

Ilość Cena jedn. 
netto 

Stawka 
VAT 

Cena 
jedn.  
brutto 

Cena ogólna brutto 

1. Komputer 22     

2. Monitor 24” 22     

3. Komputer przenośny 6     

4. Urządzenie 

wielofunkcyjne 

monochroma-tyczne  

1     

5. Drukarka laserowa 6     

6. Licencja nr 1 28     

7. Zasilacz awaryjny 6     

SUMA  

 
Oferujemy przedmiot zamówienia o następujących parametrach: 

Lp Rodzaj sprzętu Minimalne wymagane parametry Parametry oferowane 

1 Komputer Komputer PC klasy biurowej  

Procesor wielordzeniowy osiągający w teście 

Passmark wynik co najmniej 7000 punktów wg 

wyników ze strony 

https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.ht

ml 

 

RAM 16 GB z możliwością rozszerzenia do 32 GB  

Dysk SSD 240 GB  



DVD, klawiatura, mysz  

Karta dźwiękowa (może być zintegrowana)  

TPM 2.0  

Ethernet 10/100/1000BaseT  

Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zgodny 

funkcjonalnie z Windows 10 pro w polskiej wersji 

językowej pozwalający na współpracę w pełnym 

zakresie funkcjonalności z posiadanymi serwerami 

Windows w wersjach do 2000 do 2016 oraz stacjami 

roboczymi Windows 2000 do Windows 10 

 

Produkt fabrycznie nowy  

Gwarancja 36 miesięcy. Serwis gwarancyjny, naprawy 

w siedzibie Zamawiającego lub w przypadku braku 

możliwości dokonania naprawy na miejscu, 

Wykonawca zobowiązany jest swoimi siłami i na swój 

koszt zapewnić  transport sprzętu  z siedziby 

Zamawiającego do miejsca naprawy. 

 

2 Monitor 24” Przekątna ekranu powyżej 23,5”  

Rozdzielczość 1920x1080  

Ilość kolorów 16,7 mln  

Matowy i płaski ekran  

Wymagany pivot  

Jasność minimum 250 cd/m²  

Kontrast statyczny 1000:1  

Czas reakcji 5 ms  

Kąt widzenia w pionie i poziomie co najmniej 170°  

Pobór mocy do 20W  

Waga netto do 6 kg z podstawą  

Współpracujący z komputerem z poprzedniego 

punktu (wymagane kable połączeniowe) 

 

Produkt fabrycznie nowy  

Gwarancja 36 miesięcy. Serwis gwarancyjny, naprawy 

w siedzibie Zamawiającego lub w przypadku braku 

możliwości dokonania naprawy na miejscu, 

Wykonawca zobowiązany jest swoimi siłami i na swój 

koszt zapewnić  transport sprzętu  z siedziby 

Zamawiającego do miejsca naprawy 

 

3 Komputer przenośny Komputer z ekranem LCD 15” o rozdzielczości 

1920x1080 z powłoką antyodblaskową (matowy 

ekran) 

 

Procesor wielordzeniowy osiągający w teście 

Passmark wynik co najmniej 6450 punktów wg 

wyników ze strony 

https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.ht

ml 

 

Pamięć RAM 8 GB z możliwością rozszerzenia do co 

najmniej 16 GB 

 



Dysk SSD co najmniej 240 GB  

TPM 2.0  

3 porty USB, w tym co najmniej 2 porty USB 3  

Ethernet 10/100/1000BaseT i 802.11agn  

Wbudowane głośniki, mikrofon, kamera internetowa   

Port HDMI i VGA  

Czytnik kart SD  

Nagrywarka DVD+/-RW  

Zamontowana bateria  

Zasilacz sieciowy 230V/50 Hz  

Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zgodny 

funkcjonalnie z Windows 10 pro w polskiej wersji 

językowej pozwalający na współpracę w pełnym 

zakresie funkcjonalności z posiadanymi serwerami 

Windows w wersjach do 2000 do 2016 oraz stacjami 

roboczymi Windows 2000 do Windows 10 

 

Masa netto poniżej 2,5 kg  

Produkt fabrycznie nowy  

Gwarancja 36 miesięcy. Serwis gwarancyjny, naprawy 

w siedzibie Zamawiającego lub w przypadku braku 

możliwości dokonania naprawy na miejscu, 

Wykonawca zobowiązany jest swoimi siłami i na swój 

koszt zapewnić  transport sprzętu  z siedziby 

Zamawiającego do miejsca naprawy. 

 

4 Urządzenie 

wielofunkcyjne 

monochromatyczne  

Co najmniej funkcjonalność drukarki i skanera  

Laserowa technologia druku  

Zgodność używanych materiałów eksploatacyjnych z 

M521dn ze względu na ujednolicenie zaopatrzenia dla 

posiadanego sprzętu 

 

Szybkość wydruku powyżej 35 str/min  

Wydruk pierwszej strony w ciągu 10 sekund  

Miesięczny cykl roboczy (dopuszczalna ilość 

wydrukowanych stron) 75 tys przy ilości zalecanej 

przez producenta jako maksymalnej powyżej 5 tys 

 

Maksymalna rozdzielczość 1200 dpi w pionie i 

poziomie 

 

Obsługa języka PCL i postscript (dopuszczalna 

emulacja) 

 

Połączenie przez USB i Ethernet 10/100/1000, 

wymagany kabel USB do podłączenia 

 

Podajnik papieru na minimum 350 arkuszy  

Automatyczny druk dwustronny  

Obsługa formatu A4, A5 i A6 o gramaturze 60 do 120 

g/m² 

 



Produkt fabrycznie nowy  

Gwarancja 12 miesięcy. Serwis gwarancyjny, naprawy 

w siedzibie Zamawiającego lub w przypadku braku 

możliwości dokonania naprawy na miejscu, 

Wykonawca zobowiązany jest swoimi siłami i na swój 

koszt zapewnić  transport sprzętu  z siedziby 

Zamawiającego do miejsca naprawy. 

 

5 Drukarka laserowa Mała biurowa monochromatyczna drukarka laserowa  

Obsługa formatu A4, A5 i A6 o gramaturze 60 do 120 

g/m² 

 

Szybkość wydruku powyżej 18 str/min  

Maksymalna rozdzielczość 600 dpi w pionie i poziomie  

Podajnik papieru na minimum 150 arkuszy  

Połączenie przez USB i Ethernet, wymagany kabel USB 

do podłączenia 

 

Obsługa języka PCL  

Produkt fabrycznie nowy  

Gwarancja 12 miesięcy. Serwis gwarancyjny, naprawy 

w siedzibie Zamawiającego lub w przypadku braku 

możliwości dokonania naprawy na miejscu, 

Wykonawca zobowiązany jest swoimi siłami i na swój 

koszt zapewnić  transport sprzętu  z siedziby 

Zamawiającego do miejsca naprawy. 

 

6 Licencja nr 1 Pakiet biurowy o funkcjonalności odpowiadającej MS 

Office 2019 plus 

 

Musi tworzyć i edytować pliki pochodzące z 

posiadanych pakietów MS Office pro w wersjach 2000 

- 2019 w pełnym zakresie ich funkcjonalności 

 

Licencja MOLP EDU nieograniczona czasowo  

7 Zasilacz awaryjny Moc co najmniej 1000VA/600W  

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe  

Dźwiękowa sygnalizacja rozładowania baterii  

Możliwość uruchomienia bez podłączonej sieci  

Możliwość monitorowania przez USB lub ethernet  

Dołączone oprogramowanie do monitorowania 

pozwalające na wyłączenie pojedynczego komputera 

lub grupy komputerów 

 

Produkt fabrycznie nowy  

Gwarancja 12 miesięcy. Serwis gwarancyjny, naprawy 

w siedzibie Zamawiającego lub w przypadku braku 

możliwości dokonania naprawy na miejscu, 

Wykonawca zobowiązany jest swoimi siłami i na swój 

koszt zapewnić  transport sprzętu  z siedziby 

Zamawiającego do miejsca naprawy 

 

 
Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie/ będzie* prowadził do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy 



o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień Publicznych). W przypadku 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT informacja winna wskazywać: 
nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania obowiązku 
podatkowego oraz wartość tej dostawy bez kwoty podatku. 
 

Lp. 
Nazwa (rodzaj) towaru którego dostawa będzie 

prowadzić do powstania obowiązku podatkowego 
u zamawiającego 

Wartość bez kwoty podatku VAT 
towaru 

1   

   

 
2. Oświadczam, iż oferowany przedmiot dostawy spełnia wszystkie wymagania określone 

przez Zamawiającego, w tym w szczególności co do minimalnej  gwarancji na 
poszczególne elementy przedmiotu zamówienia. 

 
3. Zgadzamy się na 30 dniowy termin płatności. 
 
4. Oświadczam, że jestem: 

 
 mikroprzedsiębiorcą; 

 małym przedsiębiorcą; 

 średnim przedsiębiorcą; 

 dużym przedsiębiorcą 

5. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W 
przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

6. Zobowiązujemy się zrealizować dostawę w ramach prawa opcji na warunkach określonych 
w niniejszej ofercie. 

7. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest ..................................................... 
8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
9. Niniejszą ofertę składam przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z 

art. 297 §1 i 2 Ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz. U. nr 88, poz. 553 ze 
zmianami/. 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 
 
 
*należy skreślić niewłaściwy wariant 
 

................dn...............2021r. 
            Miejscowość / Data 
   

 
 

 
…………………………………………………………………………………. 

 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

 

 


