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Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Wszystkie przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Zleceniodawca nie
przewiduje zakupu sprzętu używanego, ani powystawowego.
Liczba
Model / Marka
sztuk

LP

Przedmiot

1

Urządzenie
wielofunkcyjne –
drukarka, skaner, ksero

1

Canon Pixma
G7040 (lub
równoważne)

Druk w kolorze i w czerni, druk dwustronny,
skaner w kolorze, wifi

2

Drukarka atramentowa
kolorowa

1

Canon pixma
TS705 (lub
równoważne)

Druk w kolorze i czerni, druk dwustronny,
wifi, bluetooth

1

-

Procesor: Intel Core i5-9400F (6 rdzeni, od
2.90 GHz do 4.10 GHz, 9 MB cache),
Chipset: Intel B365, Ram: 16 GB (DIMM
DDR4, 2666 MHz), Karta graficzna: MSI
GeForce GTX 1660 SUPER GAMING Z
PLUS 6GB, Pamięć: Dysk SSD PCIe 240
GB × 2, Zasilacz: 600 W, System: Windows
10, Obudowa
Ekran obrotowy, 27 cali, 68 cm, 16:9,
matrycja: LED, rozdzielczość: 2560x1440

Ekran: 13 cali, Dysk: 256 GB, Ram: 8 GB,
procesor: core i3, wifi, bluetooth

3

Komputer stacjonarny

4

Monitor

1

Nec MultiSync
EA271Q czarny
(lub
równoważne)

5

Laptop

1

Apple MacBook
Air (lub
równoważne)

Parametry minimalne

6

Laptop

1

DELL Vostro /
Latitude (lub
równoważne)

Ekran: 15,6 cala, Dysk: 512 GB, Ram: 16
GB, procesor: core i5, klawiatura
numeryczna, Wifi, bluetooth

7

iPad

8

iPad Air (lub
równoważne)

Dysk: 256 GB, wyświetlacz Retina 10,9
cala, wifi, bluetooth

8

ładowarka do iPada

3

Apple (lub
równoważne)

-

9

głośnik bezprzewodowy

2

JBL Flip 5 (lub
równoważne)

moc: 20W, czas pracy: 12h, bluetooth

10

słuchawki
bezprzewodowe

1

JBL Reflect Mini
/ Contour (lub
równoważne)

Dokanałowe, pasmo przenoszenia: 2020000 hz, bluetooth

11

etui do iPada

8

Apple (lub
równoważne)

amortyzujące wstrząsy tworzywo, ochrona
przed zarysowaniami, funkcja smartcover

12

13

urządzenie filtrujące

urządzenie filtrujące

1

Filtr HEPA (usuwa 99,95% dowolnych
cząsteczek o wielkości do 0,1 mikrona, w
tym bakterie i wirusy), wskaźnik
Dyson Pure
zanieczyszczenia powietrza, funkcja
Cool Link TP02
chłodzenia, możliwość sterowania za
(lub
pomocą pilota / smartfona, możliwość
równoważne)
ustawienia siły nawiewu, obrotowa głowica
wylotu powietrza, timer, tryb Auto, tryb
nocny, wskaźnik wymiany filtra

1

Filtr HEPA (usuwa 99,95% dowolnych
cząsteczek o wielkości do 0,1 mikrona, w
tym bakterie i wirusy), czujnik temperatury,
czujnik wilgotności, funkcja chłodzenia,
funkcja grzania, możliwość programowania
Dyson Pure Hot
harmonogramu pracy, możliwość
+ Cool HP04
sterowania za pomocą pilota / smartfona,
(lub
możliwość ustawienia siły nawiewu,
równoważne)
obrotowa głowica wylotu powietrza, tryb
Auto, tryb manualny, tryb nocny, tryb
rozproszony, wskaźnik i czujnik poziomu
zanieczyszczenia powietrza, wskaźnik
wymiany filtra, wyświetlacz LCD

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
Realizacja zamówienia: do 14 dni kalendarzowych od momentu informacji o wyborze oferty przez
Zamawiającego.
Ofert, które wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert, nie będą
rozpatrywane.
Oferty należy składać tylko mailowo (skan) na adres podany w zapytaniu, oferta musi być

podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej sytuacji Oferent
zobowiązany jest do jednokrotnego uzupełnienia w ciągu 5 dni kalendarzowych od zgłoszenia
informacji od Zamawiającego. W sytuacji nie złożenia wyjaśnień / uzupełnień, Zamawiający ma
prawo odrzucić taką ofertę.
Oferentom, których oferta nie zostanie wybrana, nie przysługują żadne roszczenia wobec
zamawiającego.
Przez złożenie oferty Oferent akceptuje udział w zapytaniu na powyższych zasadach.

3. Kryteria oceny oferty
1. Cena (bru o w PLN)
2. Parametry techniczne

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
1. Cena – 80% = 40 pkt
2. Parametry techniczne - 20 % = 10 pkt

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
1. Oferent podający najniższą cenę (w PLN) otrzyma w tym kryterium najwyższą liczbę punktów.
Punktacja pozostałych Oferentów w tym kryterium nastąpi wg wzoru: (Cmin/Cof)x40, gdzie Cmin
– cena w ofercie z najniższą ceną, Cof – cena w danej ofercie.
2. Punktacja za parametry techniczne zostanie przyznana w skali 1-10 pkt.

6. Termin składania ofert
1 marca 2021r. do godz. 16.00
7. Miejsce i sposób składania ofert
Mailowo skan podpisanej oferty wraz z dokładną specyﬁkacją sprzętu na adres:
sekretariat@torunakn.pl
8. Termin realizacji umowy

8-26.03.2021r.
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Joanna Wasieczko
tel. 56 652 17 18
Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym.
10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy
Zamawiający dopuści zmianę w realizacji umowy jedynie w uzasadnionych przypadkach, w
tym spowodowanych działaniem siły wyższej.

11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne części
zamówienia.

12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie
Nie ma możliwości składania ofert wariantowych.

