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Postępowanie: SA-271-94/21     Kraków, dnia 06.12.2021 r. 

          Zatwierdził: 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SA-271-94/21 

na zakup i dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem oraz stacji dokującej 

dla Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

 

I. Nazwa Zamawiającego: 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

Ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

tel. 12 427 81 70 

Mail: przetargi@cmj.org.pl  

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 7 laptopów wraz z MS Office Home&Business 

2021 oraz 1 stacji dokującej dla Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.  

2) Sprzęt, o którym mowa w ust. 1 został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

3) Sprzęt oraz oprogramowanie, o którym mowa w ust. 1 musi być fabrycznie nowy, nienoszący 

śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania, posiadający gwarancję 

producenta. 

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5) Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie sprzętu nie są dla 

Wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy. W wypadku użytych w opisie 

nazw, Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów „równoważnych”, gdzie produkt 

równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same cechy, funkcje oraz parametry i 

standardy jakościowe lub lepsze co wskazany w opisie konkretny z nazwy lub pochodzenia.  

6) Zmawiający, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia nie będzie pokrywał 

kosztów związanych z dostarczeniem sprzętu do siedziby Zamawiającego (dostawy, 

przesyłki, transportu, rozładunku, załadunku itp.). 

7) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem ze sprzętem fakturę VAT. Faktura winna 

wyszczególniać sprzęt oraz oprogramowanie wraz z cenami, kwotą podatku VAT i kwotą 

brutto. Forma płatności: przelew 21 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury.  

Zakup komputerów przenośnych – CPV 30213100-6 
 

III. Termin wykonania zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia: do 10 dni od daty podpisania umowy. 
 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej (podpisana i zeskanowana lub podpisana 

podpisem elektronicznym) i przesłana do Zamawiającego za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: przetargi@cmj.org.pl  
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3) Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym Zamawiający wymaga aby 

oferta była sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5) Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną 

do występowania w imieniu Wykonawcy. 

6) Oferta powinna zawierać: 

a) Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 

b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu dla osoby 

podpisującej ofertę, jeśli Wykonawca jest reprezentowany przez inne osoby. 

7)  Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona. 
 

V. Miejsce oraz termin składnia ofert. 

1) Oferty należy przesłać w terminie do 10.12.2021 r. do godziny 12:00 na adres: 
przetargi@cmj.org.pl  

 
VI. Kryteria oceny ofert 

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu 
o następujące kryterium: Najniższa cena – 100 % obliczana wg wzoru: 
 
  najniższa łączna cena brutto oferty 
Cena  =  ( ---------------------------------------------- )  x  100 
                   Łączna cena brutto badanej oferty 

 
VII. Inne postanowienia  

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski. 
3) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego, jeżeli oferowany przez Wykonawcę sprzęt, w opinii Zamawiającego nie będzie 
wystarczający lub gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką 
Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia. W opisanych w niniejszym punkcie 
przypadkach Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.  

4) Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.  
 

VIII. Dodatkowe informacje 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 
za pośrednictwem poczty elektronicznej (przetargi@cmj.org.pl).  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia 
umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. 
 

IX. Załączniki 
Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 3 - Wzór umowy 
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