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Część I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego 
 
Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz wymienione poniżej Wojewódzkie Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), a także Województwo Lubelskie, które 
wspólnie przeprowadzają przedmiotowe postępowanie i udzielają zamówienia.  
 
Adres Zamawiającego: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)  
02 - 673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A. 
www.nfosigw.gov.pl 
NIP: 522-00-18-559 
REGON: 142137128 
Godziny urzędowania Zamawiającego: 730 - 1530. 
 
oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 
 
WFOŚiGW we Wrocławiu, ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław, 
WFOŚiGW w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń, 
WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, 
WFOŚiGW w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków,  
WFOŚiGW w Opolu, ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, 
WFOŚiGW w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów, 
WFOŚiGW w Białymstoku, ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok,  
WFOŚiGW w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice,  
WFOŚiGW w Kielcach, al. ks. J. Popiełuszki 41, 25-311 Kielce,  
WFOŚiGW w Olsztynie, ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn,  
WFOŚiGW w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15a, 60-541 Poznań,  
WFOŚiGW w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, 
a także Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin. 
 
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp, NFOŚiGW jest Zamawiającym upoważnionym do 
przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz wszystkich 
Zamawiających i w dalszej części IDW zwany jest Zamawiającym lub Zamawiającym 
Wiodącym. 
 

2. Tryb udzielania zamówienia 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
 
 
 
 
 

http://www.nfosigw.gov.pl/
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3. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów mobilnych (laptopów z wyposażeniem) 
w celu wyposażenia NFOŚiGW i jego Partnerów w narzędzia niezbędne do świadczenia usług 
doradczych w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora 
publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej 
oraz OZE”. 
W ramach zamówienia podstawowego, przedmiotem zamówienia jest dostawa:  

a) 58 szt. laptopów typu I z systemem operacyjnym,  
b) 77 stacji dokujących,  
c) 77 monitorów LCD,  
d) 58 licencji na pakiet biurowy,  
e) 58 licencji na program antywirusowy,  
f) 19 szt. laptopów typu II z licencją na bazowy system operacyjny. 

 
Prawo opcji: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. W ramach prawa 
opcji Zamawiający może zakupić dodatkowo, w czasie obowiązywania umowy i na tych samych 
warunkach co w zamówieniu podstawowym: 

a) do 5 szt. laptopów typu I z systemem operacyjnym,  
b) do 7 stacji dokujących,  
c) do 7 monitorów LCD,  
d) do 5 licencji na pakiet biurowy,  
e) do 5 licencji na program antywirusowy,  
f) do 2 szt. laptopów typu II z licencją na bazowy system operacyjny. 

 
Laptopy typu I i II muszą być takie same – tego samego producenta, modelu i takiej samej 
konfiguracji sprzętowej. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty został w Części  II i III SIWZ. 
 
CPV Główny przedmiot:  30213100-6 Komputery przenośne 

30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 

30231310-3 Wyświetlacze płaskie 

48000000-8  Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

 
4. Zamówienia częściowe, umowa ramowa, dynamiczny system zakupów 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego 
systemu zakupów  
 
5. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 
ustawy Pzp. 
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6. Informacja o ofercie wariantowej 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
7. Termin wykonania zamówienia 
 
Zamawiający wymaga, aby dostawa przedmiotu zamówienia była wykonana partiami  
w okresie 9 miesięcy od daty podpisania umowy. 
Ponadto Zamawiający wymaga, aby dostawa każdej zamówionej partii nastąpiła w terminie 
25 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego (dotyczy również prawa 
opcji). 
 

8. Warunki udziału w postępowaniu. 
 
1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne: 

1.1. nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
1.2.  nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 

 
2. Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów;  

 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.  
 
2)  sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.  
 
3) zdolności technicznej lub zawodowej; 

 
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym i zawodowym zobowiązany jest wykazać, że w 
okresie ostatnich trzech lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował w ramach jednej umowy 
dostawę minimum 40 komputerów stacjonarnych lub przenośnych łącznie. 

 
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

 
3.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. 
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W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, dokument  
(zobowiązanie) powinno określać: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonaniu zamówienia, 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 
3.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 
ustawy Pzp w zakresie wskazanym w IDW. 

 
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 

określone w punkcie 8.2 IDW, o ile zostały one określone przez Zamawiającego, mogą oni 
spełniać łącznie, natomiast wykazanie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt. 
8.1 musi wykazać każdy z Wykonawców.   

 
5. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie 

przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 9 IDW. 
 

6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia. 

 
7. Wykluczenie Wykonawcy następuje w sytuacjach określonych w pkt. 1 powyżej,  

z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
 

8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 
ustawy Pzp lub pkt 8.1.2. IDW, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu 
pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia 
oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

 
9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione zgodnie 
pkt. 8 powyżej. 

 
10. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
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11. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie 
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
9. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 
 
1. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu.  
 
1.1. Wykonawca składa oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” (zgodne ze wzorem 
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 
ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE). 

 
Zaleca się złożenie jednolitego dokumentu z wykorzystaniem:   
 
- wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW, albo 
 
- wersji dostępnej na stronie internetowej UZP: 
https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca może skorzystać z ogólnodostępnej, 
zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych instrukcji wypełniania 
jednolitego dokumentu. 
 
1.2. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych  

w pkt. 8.3 IDW oraz art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca: 
- składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, o których mowa powyżej, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w 
zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,  
- dołącza do oferty dokument (zobowiązanie), o którym mowa w pkt. 8.3.1 IDW. 

 
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

2.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 
zobowiązany będzie złożyć, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
następujące oświadczenia i dokumenty: 

2.1.1. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, 
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wraz z dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert (zaleca się sporządzić Wykaz dostaw, zgodnie z 
Załącznikiem nr 3 do IDW); 

2.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie 
przedłożyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, następujące oświadczenia  
i dokumenty: 

2.2.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 
13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

2.2.2. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostateczniej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego 
wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności;  

2.2.3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;  

2.2.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 
ustawy Pzp; 

2.2.5. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

2.2.6. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane  
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

2.2.7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 
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2.3. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, (że 
oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Części III 
SIWZ), Wykonawca obowiązany będzie złożyć: 

2.3.1. Wydruk, dla modelu procesora oferowanego w laptopie, potwierdzający wydajność 
procesora w teście Geekbench 4 Multi-Core w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  
Zamawiający dopuszcza wydruk strony internetowej producenta programu 
testującego (http://browser.primatelabs.com/processor-benchmarks), jeżeli na 
stronie został opublikowany wynik testu dla danego modelu procesora.  
Jeżeli dla danego modelu procesora nie będzie opublikowanego wyniku testu na 
stronie http://browser.primatelabs.com/processor-benchmarks, Wykonawca 
przeprowadzi ww. test oferowanego procesora i przedłoży wydruk podsumowujący 
zakończenie ww. testu z ilością punktów testowych (wynikiem testu).  
Test należy przeprowadzić zgodnie z następującą procedurą: 
1) Instalacja programu Geekbench 4 Multi-Core na testowanym komputerze. 
2) Uruchomienie programu. 
3) Uruchomienie testu (Run CPU Benchmark). 
4) Wydruk raportu wygenerowanego po zakończeniu testu. Wydruk musi zawierać  co 
najmniej liczbę punktów (Multi-Core Score) oraz nazwę procesora (Name).  

 
3. Ponadto,  Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

(www.nfosigw.gov.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 229), z innymi Wykonawcami, którzy złożyli 
odrębne oferty (zaleca się złożenie dokumentu odpowiednio z wykorzystaniem wzoru 
stanowiącego Załącznik 4 do IDW). 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem 
oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje) 
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej: 
4.1. zamiast dokumentów, o których mowa: 
1)  w pkt. 9.2.2.1 IDW - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, 

2) w pkt. 9.2.2.4 -9.2.2.6 IDW – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
że 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
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płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  
 
4.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których 
mowa powyżej w pkt. 4.1. IDW,  zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy lub  miejsca zamieszkania tej osoby.  

 
4.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do  

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument wskazany w pkt. 9.2.2.1 IDW składa dokument, o którym mowa w pkt. 
9.4.1.1) IDW,  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w 
kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 

 
4.4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.4.1.1) oraz 9.4.1.2)a) IDW, lub zastępujące je 

dokumenty, o których mowa w pkt 9.4.2. i 9.4.3. IDW, powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument,  
o którym mowa w 9.4.1.2)b) IDW, lub zastępujące je dokumenty, o których mowa w pkt 
9.4.2. IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

 
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a)  oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 9.1 IDW,  w pkt 9.2.2.1. – 9.2.2.7. 
IDW albo odpowiadające im dokumenty, o których mowa w pkt 9.4.1., 9.4.2. i 9.4.3. 
IDW, a także oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.3 IDW, muszą być złożone przez 
każdego z tych Wykonawców; 

b) dokument, o którym mowa w pkt 9.2.1.1. IDW zobowiązany jest złożyć odpowiednio 
ten z Wykonawców, który wykazywać będzie spełnianie warunku udziału w 
postępowaniu, którego dokument dotyczy. 

 
6. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 9 IDW dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów 

składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w IDW, inne niż oświadczenia, 
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia 
za zgodność z oryginałem dokonuje się poprzez złożenie podpisu lub parafy osoby / osób 
uprawnionych, z adnotacją ,,za zgodność z oryginałem”. Poświadczenie za zgodność z 
oryginałem następuje w formie pisemnej lub formie elektronicznej. Poświadczenia za 
zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. Za prawidłowo poświadczone uznane będą również dokumenty 
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poświadczone przez prawidłowo ustanowionego pełnomocnika zgodnie z załączonym 
pełnomocnictwem. 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

 
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

W przypadku, o którym mowa w punkcie poniżej, Zamawiający może zażądać  od 
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i 
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.  
 

8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 
których mowa w pkt. 9 IDW, w formie elektronicznej, pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze 
samodzielnie te oświadczenia i dokumenty. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych. 

 
9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w pkt. 9 IDW, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń 
i dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 
ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 
W takim przypadku zaleca się wskazać nazwę/numer postępowania, w którym informacje 
te się znajdują. 

 
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
 
1. Przepisy ustawy Pzp i postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio 

do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcami 
wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są członkowie konsorcjum, a także 
wspólnicy spółki cywilnej. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był 
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
Pełnomocnictwo (dokument ustanawiający pełnomocnika, złożony w oryginale lub 
notarialnie poświadczonej kopii) może być udzielone w szczególności: 
- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 
- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 

3.  Wszelką korespondencję Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy.  
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11. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
1. Wadium.  
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 
złotych); 
 
Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, o którym mowa w pkt. 
19 IDW. 
 
1.1 Forma wadium. 
1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać, zgodne co do treści, 
następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie 
ich siedzib. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zaleca się 
w treści gwarancji, jako Wykonawcę wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, np. poprzez następujący zapis: 
„Zostaliśmy poinformowani, że w związku z prowadzonym przez NFOŚiGW postępowaniem 
o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest … tu nazwa postępowania….., w którym 
na mocy swojej oferty uczestniczą: … tu należy wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia …. (zwani łącznie „Wykonawcą”), wymagane jest 
wniesienie wadium w wysokości ……..” , 
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
d) termin ważności gwarancji, 
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.  

3) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi 
być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i powinno zawierać, zgodne co do treści, 
następujące elementy: 

a) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zaleca się 
w treści poręczenia, jako Wykonawcę (podmiot, za który poręczyciel dokonuje poręczenia) 
wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -  
w sposób analogiczny jak opisany przykładowo powyżej, w pkt 2)a), 
b) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 
c) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany, 
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d) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie  
o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.  

1.2 Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek: 
 

BGK Oddział Warszawa 27 1130 1017 0000 0109 9520 0093 

 
Zaleca się, aby przelew wskazywał numer referencyjny i nazwę postępowania. 
Wykonawca, który wnosi wadium w pieniądzu, poda w Formularzu Ofertowym numer 
rachunku, na który należy zwrócić wadium.  
 
2) Wadium, wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć, najpóźniej przed upływem 
terminu składania ofert (możliwe jest złożenie wraz z ofertą, jako oddzielny od oferty 
dokument) w miejscu wyznaczonym do składania ofert.  
Dokument powinien być złożony w formie oryginału.  
 
1.3 Termin wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego otrzymał taki przelew przed 
upływem terminu składania ofert.  
 
We wskazanym wyżej przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego 
przez Wykonawcę jest zalecane, ale niewystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego 
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 
 
1.4 Zwrot wadium. 
1) Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, zwróci wadium wszystkim Wykonawcom,  
z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 
 
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 
 
3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W takiej sytuacji Wykonawca wnosi wadium  
w terminie określonym przez Zamawiającego. 
 
4) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 
 
1.5 Utrata wadium. 
Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: 
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1) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy 
Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało 
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

2)  jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  
w ofercie; 

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy; 

c)   nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 
2.1 Zamawiający wymaga wniesienia, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach: 
a) pieniądzu,  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2    
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 
2.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wniesione przez Wykonawcę musi      
obejmować cały okres obowiązywania umowy. 

 
12. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia publicznego 
 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 
SIWZ dokonywane będą w PLN (złotych polskich). 
 
13. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej IDW. 
3) Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy wraz z załącznikami (jeśli 

są wymagane). 
4) Formularz Ofertowy należy sporządzić na podstawie wzoru, stanowiącego Załącznik  

nr 1 do niniejszej IDW. 
5) Oferta musi być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń 

w imieniu Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 



DDZ/28/2017 14 

zamówienia. Uprawnienie osoby / osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi 
bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych i/lub pełnomocnictw. 

6) Wraz z ofertą należy złożyć: 
a) stosowne Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa  - w przypadku, gdy oferta i/lub inne 

dokumenty podpisane są przez Pełnomocnika/Pełnomocników Wykonawcy, 
b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- 

dokument/dokumenty ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

c) oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.1 niniejszej IDW, 
d) Raport programu testującego z przeprowadzonego testu dla oferowanego laptopa, 

potwierdzający wydajność laptopa w programie BAPCo SYSmark 2014 w dwóch 
częściach, tj.: Office Productivity oraz Financial Analysis - w celu oceny ofert w 
kryterium „Wydajność” laptopa.  
Wynik testu rozumiany jest jako średnia z 3 kolejnych powtórzeń testu (domyślne 
ustawienie programu testującego). Testy należy przeprowadzić przy domyślnych 
ustawieniach programu testującego.  
 
UWAGA 
Przedkładane raporty programu testującego  z programu BAPCo SYSmark 2014 nie 
będą podlegały uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 ustawy Pzp, ze względu na fakt, 
iż składane są jako część oferty podlegającej ocenie w kryterium „Wydajność”, a 
nie jako dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają 
wymaganiom Zamawiającego. 

 
7) Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę, dla których Zamawiający 

określił wzory w niniejszej IDW, powinny zostać sporządzone z ich wykorzystaniem lub 
być z nimi zgodne - co do treści. 

8) Oferta i załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, w 1 egzemplarzu 
i muszą mieć formę pisemną. 

9) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

10) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści, muszą być podpisane lub parafowane przez osobę / 
osoby uprawnione do podpisania oferty. 

11) Pełnomocnictwa/dokumenty ustanawiające pełnomocnika składane przez 
Wykonawcę muszą być przedstawione w formie oryginałów lub notarialnie 
poświadczonych kopii. Zaleca się, aby w treści pełnomocnictwa/dokumentu wskazane 
były czynności, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np.: podpisania oferty, 
potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania oświadczeń, 
składania wyjaśnień, parafowania dokumentów, podpisania umowy, itp. 
 

2. Pozostałe wymagania i zalecenia 
1) Zaleca się, aby oferta i załączniki miały format nie większy niż A4. Zaleca się złożenie 

większych arkuszy do formatu A4.  
2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej 

IDW mogą być dokonane maszynowo lub czytelnie ręcznie. 
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3) Zaleca się, aby dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na 
podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW miały formę wydruku 
komputerowego lub maszynopisu.  

4) Zaleca się, aby całość oferty wraz z załącznikami była złożona w formie 
uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 

5) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty i załączniki były ponumerowane  
i parafowane przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu 
Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6) Zaleca się złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron 
wchodzących w skład oferty. 

3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.  

 
Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później 
niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić 
tajemnicy przedsiębiorstwa w szczególności informacje podawane do wiadomości podczas 
otwarcia ofert.  
Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa oraz wykazujące 
zasadność dokonanego zastrzeżenia, były złożone wraz z ofertą, jako odrębny plik 
dokumentów, opakowany w oddzielną, odpowiednio oznaczoną kopertę. Konsekwencje 
niewłaściwego oznakowania ww. informacji ponosi Wykonawca. 

 
14. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie NFOŚiGW – przesyłając na adres wskazany w pkt. 1 IDW 

lub osobiście w Kancelarii NFOŚiGW, w nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia  18.12.2017r. do godz.  1100 

 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. 

Kopertę należy opisać następująco: 
 

„Oferta w postępowaniu na  
„Dostawę zestawów mobilnych ”  

Sprawa nr DDZ/28/2017 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa 
Nie otwierać przed dniem: 18.12.2017 r. godz. 1130.” 

 
Konsekwencje niewłaściwego oznakowania oferty ponosi Wykonawca. 
 
3. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
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15. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 
terminu składania ofert. 

2. Zmiana złożonej oferty. 
Zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy 
składaniu oferty oraz podpisana przez osobę / osoby uprawnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć 
dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy 
dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 

3. Wycofanie złożonej oferty. 
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 
podpisanego przez osobę / osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W celu 
potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do 
oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty lub wskazać możliwość ich pobrania 
z ogólnodostępnych, bezpłatnych baz danych (np. aktualny odpis KRS lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i jeśli to konieczne - pełnomocnictwo). 
 

16. Miejsce i termin otwarcia ofert 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie NFOŚiGW, w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3a, pokój 
218 (budynek 1). 
 

w dniu 18.12.2017 r. o godz.  1130 

 
17. Otwarcie ofert 
 
1.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 
2. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

3.  Podczas otwarcia ofert podane będą informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
Pzp. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
(www.nfosigw.gov.pl) informacje dotyczące: 
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.  

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia ww. informacji, obowiązany jest  przekazać 
Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.3 IDW.  
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18. Zwrot oferty złożonej po terminie  
 
W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po upływie terminu do składania ofert, 
Zamawiający zwróci ofertę w trybie przewidzianym w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 
 
19. Termin związania ofertą 
 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Termin związania ofertą, zgodnie 
z art. 85 ust. 5 ustawy Pzp, rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert  
i liczony jest łącznie z tym dniem. 
 
20. Opis sposobu obliczenia ceny oraz poprawianie omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny 
 

1. Wykonawca poda w ofercie całkowitą (maksymalną) cenę oferty (obejmującą prawo opcji) 
oraz ceny jednostkowe urządzeń komputerowych i oprogramowania. Cena całkowita 
obliczona będzie zgodnie ze sposobem określonym w tabeli w Formularzu ofertowym.  
Ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z SIWZ i obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Całkowita (maksymalna) cena oferty (obejmująca również prawo opcji) będzie sumą cen  
za urządzenia komputerowe (poz. Suma z tabeli w Formularzu ofertowym), wynikających 
z zaoferowanych cen jednostkowych (takich samych w ramach zamówienia 
podstawowego jak i prawa opcji) oraz ilości. 

3. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym ceny brutto zawierające podatek VAT  
w wysokości 23%, z zastrzeżeniem pkt. 6. 

4. Wszystkie ceny, które nie są wartościami całkowitymi, należy podać z dokładnością do 
drugiego miejsca po przecinku. Podając cenę, końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a 
końcówki 0,5 grosza i wyższe, zaokrągla się do 1 grosza.  

5. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, w szczególności w następujący sposób: a)w przypadku mnożenia 
ceny jednostkowej i liczby jednostek miar uznaje się, że prawidłowo podano cenę 
jednostkową i liczbę jednostek miar, b) w przypadku sumowania wartości  poszczególnych 
pozycji tabeli, za prawidłowo podane przyjmuje się wartości poszczególnych pozycji. 

6. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania (Zamawiający będzie zobowiązany rozliczyć VAT), oraz wskazując ich wartość 
bez kwoty podatku. Zamawiający zwraca uwagę, że częścią przedmiotowego zamówienia 
jest zakup komputerów przenośnych (laptopów), o których mowa w Załączniku 11 do 
ustawy o podatku od towarów i usług. 

 
21. Kryteria, ich znaczenie i sposób oceny ofert 
 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.  

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 
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Kryterium Waga % 

1. Cena (C) 60 

2. Parametry techniczne i użytkowe (P) 40 

 
Ad. 1) W kryterium Cena (C), oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 60 pkt.  
 
Oferty zostaną ocenione wg wzoru: 
 
            najniższa oferowana cena 
(C)  =  --------------------------------------   x 60 pkt. 
               cena ocenianej oferty 
 
W przypadku gdy zajdą okoliczności, o których mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, 
Zamawiający w celu oceny oferty doliczy do ceny/cen netto należny podatek VAT, który będzie 
zobowiązany rozliczyć.  
 
Ad. 2) W kryterium drugim – Parametry techniczne i użytkowe (P) oferta Wykonawcy może 
uzyskać maksymalnie 40 pkt, które zostaną przyznane wg następujących podkryteriów:  
 

2.1) Wydajność laptopa w scenariuszu Office Productivity programu Bapco Sysmark 2014 
(WOP) – oferta może otrzymać maksymalnie 5 punktów. 
Ocena oferty w tym podkryterium dokonana zostanie na podstawie wydajności oferowanego 
laptopa potwierdzonej wydrukiem wyniku testu wydajności tego laptopa w teście Bapco 
Sysmark 2014 w scenariuszu Office Productivity. Punkty będą przyznawane w następujący 
sposób: 
- w przypadku, gdy najwyższy wynik testu spośród ocenianych ofert będzie wynosił 950 
punktów i we wszystkich ofertach wynik testu będzie wynosił 950 punktów, każda oceniana 
oferta otrzyma 0 punktów, 
- w innym przypadku, punkty przyznawane będą wg wzoru: 

 
Wo – 950 

WOP  =  --------------------   x 5 pkt. 
Wn – 950 

Gdzie: 
Wn – najwyższy wynik testu oferowanego laptopa spośród ocenianych ofert, 
Wo – wynik testu oferowanego laptopa w badanej ofercie. 

 
2.2) Wydajność laptopa w scenariuszu Financial Analysis programu Bapco Sysmark 2014 

(WFA) – oferta może otrzymać maksymalnie 5 punktów. 
Ocena oferty w tym podkryterium dokonana zostanie na podstawie wydajności oferowanego 
laptopa potwierdzonej wydrukiem wyniku testu wydajności tego laptopa w teście Bapco 
Sysmark 2014 w scenariuszu Financial Analysis. Punkty będą przyznawane w następujący 
sposób: 
- w przypadku, gdy najwyższy wynik testu spośród ocenianych ofert będzie wynosił 1 100 
punktów i we wszystkich ofertach wynik testu będzie wynosił 1 100 punktów, każda oceniana 
oferta otrzyma 0 punktów, 
- w innym przypadku, punkty przyznawane będą wg wzoru: 
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Wo – 1 100 
WFA  =  --------------------   x 5 pkt. 

Wn – 1 100 
Gdzie: 
Wn – najwyższy  wynik testu oferowanego laptopa spośród ocenianych ofert, 
Wo – wynik testu oferowanego laptopa w badanej ofercie. 

 
2.3) Termin naprawy gwarancyjnej laptopa (TNL) – oferta może otrzymać maksymalnie 7 

punktów. 
Ocena oferty zostanie dokonana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w 
Formularzu ofertowym. 
Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

1) Do 2 dni roboczych włącznie (od zgłoszenia) – 7 pkt. 
2) Powyżej 2 dni roboczych do 5 dni roboczych włącznie (od zgłoszenia)– 4 pkt. 
3) Powyżej 5 dni roboczych (od zgłoszenia) – 0 pkt.   

 

2.4) Okres gwarancji na baterię (GB) – oferta może otrzymać 5 punktów. 
Ocena oferty zostanie dokonana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w 
Formularzu ofertowym. 
Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 
- w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dodatkowy- przedłużony okres gwarancji na baterię 
równy okresowi gwarancji na laptopa, tj. 36 miesięcy – oferta otrzyma 5 punktów.- w 
przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje dodatkowego - przedłużonego okresu gwarancji na 
baterię równego okresowi gwarancji na laptopa – oferta otrzyma 0 punktów. 
 

2.5) Matryca laptopa pozbawiona jakichkolwiek uszkodzonych pikseli (LM) – oferta może 
otrzymać 5 punktów. 
Ocena oferty zostanie dokonana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w 
Załączniku do Formularza ofertowego (pkt. 1 poz. 42 tabeli) 
Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

1) Tak – 5 pkt. 
2) Nie – 0 pkt. 

 

2.6) Klawiatura laptopa podświetlana z możliwością wyłączenia podświetlania (KP) – 
oferta może otrzymać 5 punktów. 
Ocena oferty zostanie dokonana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w 
Załączniku do Formularza ofertowego (pkt. 1 poz. 43 tabeli) 
Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

1) Tak – 5 pkt. 
2) Nie – 0 pkt. 

 

2.7) Stacja dokująca wyposażona w wyjście słuchawek (jack 3,5) i wejście mikrofonu (jack 
3,5) z obsługą standardowych słuchawek lub głośników ze standardowym (nie combo) 
wtykiem jack 3,5 mm (SDJ) – oferta może otrzymać 1 punkt. 
Ocena oferty zostanie dokonana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w 
Załączniku do Formularza ofertowego (pkt. 3 poz. 10 tabeli) 
Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

1) Tak – 1 pkt. 
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2) Nie – 0 pkt. 
 

2.8) Stacja dokująca wyposażona w 2 graficzne porty cyfrowe umożliwiające jednoczesne 
podłączenie 2 monitorów zewnętrznych (SDG) – oferta może otrzymać 1 punkt. 
Ocena oferty zostanie dokonana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w 
Załączniku do Formularza ofertowego (pkt. 3 poz. 11 tabeli) 
Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

1) Tak – 1 pkt. 
2) Nie – 0 pkt. 

 
2.9) Funkcja oferowanej linki zabezpieczającej przed kradzieżą laptopa, zapewniająca 

zabezpieczenie jednocześnie laptopa i oferowanej stacji dokującej (Zabezpieczenie linką 
stacji dokującej uniemożliwia odłączenie laptopa od stacji dokującej) (LZ) – oferta może 
otrzymać 1 punkt. 
Ocena oferty zostanie dokonana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w 
Załączniku do Formularza ofertowego (pkt. 3 poz. 12 tabeli) 
Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

1) Tak – 1 pkt. 
2) Nie – 0 pkt. 

 
2.10) Matryca monitora zewnętrznego LCD pozbawiona jakichkolwiek uszkodzonych 

pikseli (LCD) – oferta może otrzymać 5 punktów. 
Ocena oferty zostanie dokonana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w 
Załączniku do Formularza ofertowego (pkt. 4 poz. 20 tabeli) 
Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

1) Tak – 5 pkt. 
2) Nie – 0 pkt. 

 
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium 2 będzie obliczona wg wzoru:  

 
P = WOP+WFA+TNL+GB+LM+KP+SDJ+SDG+LZ+LCD 

 
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma najwyższą ocenę punktową obliczoną 
wg wzoru:  
 

Ocena = C + P 
 

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
3. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska 
najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 
4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 
tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
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22. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia 

 
1. Zgodnie z przepisami ustawy Pzp, Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej, 
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie 

stanowią inaczej, 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 

do informacji publicznej, 
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, 
5) podlega unieważnieniu: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp, 
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ,  

z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. 
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 

93 ust. 4 ustawy Pzp. 
 
23. Środki ochrony prawnej  
 

Środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Pzp, przysługują Wykonawcy,  
a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują także 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.  
Uwzględniając iż, niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami 
obowiązującymi dla zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 135 000,00 
euro, przysługującymi środkami ochrony prawnej są:  
1.   Odwołanie. 

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie: 
a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt. 24. 2 IDW, albo  
w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 
b) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 
wobec postanowień SIWZ, 
c) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - wobec 
czynności innych niż określone w pkt a) i b). 
 
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. 
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2. Skarga do sądu. 
Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo 
kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198a-198e ustawy Pzp. 

 
24. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów; osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami 
 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
2. W niniejszym postępowaniu, z zastrzeżeniem oferty, oświadczeń lub dokumentów 

składanych wraz z ofertą oraz wymaganych na potwierdzenie okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp i pkt. 6 poniżej,  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną, zwanej „drogą elektroniczną” (mailem). 

3. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
Zbigniew Majchrzak - od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530; nr faksu 
+48 22 45 90 201, e-mail: Zbigniew.Majchrzak@nfosigw.gov.pl. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości 
od Wykonawcy, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer 
faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę, dla którego Zamawiający posiada 
pozytywny raport transmisji, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 
Wykonawcy z treścią pisma. 

5. W przypadku konieczności złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści oferty 
lub złożonych dokumentów – wyjaśnienia te mogą być składane faksem lub drogą 
elektroniczną.  

6. W przypadku konieczności składania przez Wykonawcę dokumentów wymaganych 
postanowieniami SIWZ lub uzupełniania przez Wykonawcę dokumentów, zgodnie z art. 26 
ust. 3 i 3a ustawy Pzp, składane są one w formie określonej odpowiednio dla danego 
dokumentu w pkt. 9 niniejszej IDW oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

 
25. Podwykonawstwo 
 

1. Zamawiający nie ogranicza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. 
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części 

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/com oraz podania 
firm/y podwykonawcy/ców. 
Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Ofertowym.   

 
26. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej,  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie 
Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek: 
- wskazać osobę / osoby, które będą podpisywać umowę, 
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- przedłożyć dokument uprawniający osobę / osoby wskazane do podpisania umowy, o ile nie 
wynika to ze złożonych wcześniej dokumentów. 

 
27. Wykaz załączników do niniejszej IDW 

Lp. Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Wzór Formularza Ofertowego z załącznikiem  

2.  Załącznik nr 2 Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 

3.  Załącznik nr 3 Wzór wykazu dostaw 

4.  Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności 
Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 
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Załącznik nr 1 do IDW 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawę zestawów mobilnych”. 
 
 

1. Wspólni ZAMAWIAJĄCY reprezentowani przez: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa 
 

 
2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez*:        

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaleca się wpisanie danych 

wszystkich Wykonawców – wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum. 
 

 

3. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:  

Wykonawca  

Imię i nazwisko osoby 
uprawnionej   
do kontaktów 

 

Adres 
 

Nr telefonu 
 

e-mail/faks 
 

 
 
 

4.  Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składającego niniejszą 
ofertę oświadczam, że: 
 

a. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i oferuję urządzenia 
wskazane w załączniku nr 1 do Formularza ofertowego, 

 
b. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ,  

 
c. cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ, 

wynosi: 
 

łącznie (Suma) ...................................... zł 
zgodnie z poniższą kalkulacją: 
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Lp 
Urządzenia komputerowe, których opis 
szczegółowy znajduje się w Załączniku 1 do 
Formularza ofertowego i OPZ. 

Ilość 
(w tym prawo opcji) 

[szt.] 

Cena 
jednostkowa 

* [PLN] 

Wartość  
 [PLN] 

a b c d e = c x d 

1 

Laptop typu I (z systemem operacyjnym i 
pozostałym wyposażeniem), którego 

parametry szczegółowe opisane są  w załączniku nr 
1 do Formularza ofertowego – pkt 1 

63   

2 

Laptop typu II (z licencją na bazowy system 
operacyjny i pozostałym wyposażeniem), 
którego parametry szczegółowe opisane są w 
załączniku nr 1 do Formularza ofertowego – pkt 1 i 2 

21   

3 
Stacja dokująca (z wyposażeniem), której 

parametry szczegółowe opisane są w załączniku nr 1 
do Formularza ofertowego – pkt 3 

84   

4 
Monitor LCD, którego parametry szczegółowe 

opisane są w załączniku nr 1 do Formularza 
ofertowego – pkt 4 

84   

7 
Licencja na pakiet biurowy, szczegółowo 

opisana w Rozdz. 2 pkt. III i V Części III SIWZ  
63   

8 
Licencja na oprogramowanie 
antywirusowe, szczegółowo opisana w Rozdz. 2  

pkt IV i V  Części III SIWZ 

63   

Suma  (suma poz. 1 – 8) 
(Cena urządzeń komputerowych) 

 

*Wykonawca podaje cenę jednostkową brutto (23% VAT) z zastrzeżeniem pozycji, co do których złoży 
poniższą informację i dla których poda cenę netto. 
Informacja** - Wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego w odniesieniu do:  ………………………………………………………………………………………………………               
………………………….. (należy podać nazwę/rodzaj towaru lub usługi (poz.), których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania), których wartość bez kwoty podatku (netto) wynosi 
odpowiednio jak wskazano w kolumnie d tabeli. 

Wykonawca wypełnia o ile dotyczy (zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp) – w przypadku, gdy w 
odniesieniu do określonych towarów/usług  VAT rozlicza nabywca (Zamawiający), a Wykonawca 
otrzymuje kwotę wynagrodzenia netto (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, mechanizm 
odwróconego obciążenia, import usług lub import towarów). Patrz również pkt. 20.6 IDW.        

** Brak wypełnienia przyjmuje się za podanie informacji, że po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek 
podatkowy 

 
d. oferuję: 

- 36 miesięczną gwarancję producenta na laptopy i wszystkie wbudowane w laptopy 
podzespoły oraz zasilacze, za wyjątkiem baterii i napędu optycznego zewnętrznego 
(jeśli taki jest oferowany),  
- 12 miesięczną gwarancję producenta na komponenty zewnętrzne laptopa tj. torbę, 
linkę zabezpieczającą, napęd optyczny zewnętrzny (jeśli taki jest oferowany),  
- 12 miesięczną gwarancję producenta na stację dokującą, mysz i klawiaturę w zestawie, 
- 36 miesięczną gwarancję producenta na monitory LCD,  
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Ponadto oferuję: 
-  ……… miesięczną gwarancję na baterię (należy podać okres 12 albo 36 miesięcy) 
 
UWAGA: w przypadku podania mniejszego okresu niż 36 miesięcy, uznaje się że 

Wykonawca oferuje 12 miesięczny okres gwarancji na baterię. 
e. oferuję: 

- wykonywanie niniejszego zamówienia w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania 
umowy,  
- dostawę każdej partii przedmiotu zamówienia w terminie 25 dni roboczych od daty 
otrzymania zamówienia od Zamawiającego, 

 
f. oferuję: 

- realizację naprawy laptopa w terminie ……….. dni roboczych od dnia zgłoszenia, 
zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 do Formularza ofertowego – pkt 1 
poz. 38 tabeli (należy podać termin nie dłuższy niż 10 dni roboczych) 
 
- dla laptopa typu I następujący system operacyjny  ………………………………………………  
………………………………..(należy podać nazwę i wersję oprogramowania) spełniający 
wymagania opisane w Rozdz. 2 pkt.  pkt. II i V Części III SIWZ,  
 
- dla laptopa typu I następujący pakiet biurowy  ………………………………………………  
………………………………..(należy podać nazwę i wersję oprogramowania) spełniający 
wymagania opisane w Rozdz. 2 pkt.  pkt. III i V Części III SIWZ,  
 
- dla laptopa typu I następujące oprogramowanie antywirusowe  
……………………………………………………………………………..(należy podać nazwę i wersję 
oprogramowania) spełniający wymagania opisane w Rozdz. 2 pkt.  pkt. IV i V Części III 
SIWZ,  

 
g. następujące części niniejszego zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom     

(Wykonawca  wypełnia - o ile dotyczy):  

Lp. Nazwa / opis części zamówienia,  
której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom 

Firma 
podwykonawcy 

   

 
UWAGA: W przypadku braku wypełnienia tabeli uznaje się, że Wykonawca zamierza wykonać 
przedmiot zamówienia samodzielnie.  

 
h. niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni,  

 
i. akceptuję bez zastrzeżeń Istotne postanowienia umowy przedstawione w Części II 

SIWZ, w tym warunki płatności tam określone,   
 

j. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się wnieść 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy i  zawrzeć  umowę w miejscu i terminie 
jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 
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k. wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na następujący rachunek:  

 
                 ……………………………………………………………………………….. 
                                    (Wykonawca wypełnia - o ile dotyczy) 

 
 

l. zastrzegam, że następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
(Wykonawca  wypełnia - o ile dotyczy): 

 

1. ..…………………………………………, 
2. ……………………………………………, 

 zgodnie z pkt. 13.3 IDW, w załączeniu przedkładam uzasadnienie w celu wykazania, iż 
zastrzeżone powyżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis(y): 

Lp. Data  Nazwisko i imię osoby (osób) 
uprawnionej(ych) 

Podpis(y) osoby(osób) 
uprawnionej(ych) 
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Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego 

 
Oferowane urządzenia komputerowe 
 

1. Laptop typ I (dla Partnerów). 

Laptopy typu I i II muszą być takie same (tego samego producenta, modelu i takiej samej 
konfiguracji sprzętowej). 
 

Oferuję: 
Nazwa producenta:.......................* 
Nazwa modelu lub inne oznaczenie jednoznacznie identyfikujące urządzenie: 
……………………………………………..................* 

 

Lp. Wymagane parametry minimalne. 
Oferowane 

parametry** 

1 

Procesor: 

 Mobilny energooszczędny procesor klasy x86  

 Procesor o wydajności min 6000 punktów w teście Geekbench 4 –  
Multi-Core. 

 Klasa charakteryzująca procesor pod względem efektywności 
energetycznej zgodnie z nominalnym, domyślnym deklarowanym 
przez producenta, TDP (dla bazowych ustawień częstotliwości 
procesora) max 20 W.  

 Obsługa instrukcji 64-bitowych. 

 Min. 2 rdzeniowy. 

 Regulacja szybkości działania procesora i ilości zużywanej energii w 
zależności od obciążenia procesora. Min. 2 stany pracy procesora: 
1) tryb bazowy 

2) tryb zwiększonej wydajności (tzw. „turbo”)  

 Rok produkcji procesora nie wcześniej niż 2016. 

 
 
Nazwa 
producenta i 
oznaczenie 
jednoznacznie 
identyfikujące 
procesor: 
 
...................* 

 

2 Zainstalowana i obsługiwana pamięć RAM minimum 8 GB.  

3 
Wbudowana karta sieciowa Ethernet 100/1000. 
Port RJ-45. 

 

4 
Wbudowana sieć bezprzewodowa WiFi b/g/n/ac, wbudowana 
antena.  

 

5 Wbudowana sieć Bluetooth.   

6 Wewnętrzna karta dźwiękowa, wbudowany głośnik.  

7 Możliwość aktualizacji BIOS.  

8 Wewnętrzny dysk twardy SSD, pojemność minimum 450 GB.  
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9 

Aktywne porty: 
1) Cyfrowy port video (HDMI, DVI, DisplayPort lub inny) 

kompatybilny z oferowanym monitorem LCD lub dołączona 
przejściówka umożliwiająca podłączenie oferowanego 
monitora LCD poprzez złącze cyfrowe tego monitora. W 
przypadku braku portu HDMI należy dostarczyć odpowiedną 
przejściówkę z gniazdem HDMI. 

2) Analogowy port video VGA (D-Sub) lub dołączona 
przejściówka do cyfrowego portu video umożliwiająca 
wyświetlanie obrazu na urządzeniach zewnętrznych poprzez 
port VGA takiego urządzenia. 

3) Min. dwa porty USB typu A, w tym min. jeden w wersji 3.x.  
4) RJ-45,  
5) Wyjście słuchawkowe (jack3,5 mm) i wejście mikrofonu 

(jack3,5 mm) z obsługą standardowych słuchawek lub 
głośników ze standardowym (nie combo) wtykiem jack 3,5 
mm, 

6) Złącze zasilacza, 
7)  Dedykowane złącze stacji dokującej umożliwiające 

podłączenie oferowanej stacji dokującej. 

 

10 
Rozmieszczenie portów przyłączeniowych w sposób umożliwiający 
bezproblemowe, jednoczesne podłączenie wszystkich wymienionych 
urządzeń zewnętrznych   (zasilacz, myszka USB, pendrive USB). 

 

11 

Wyświetlacz LCD o przekątnej w zakresie od 12,5” do 13,3” o 
minimalnej rozdzielczości nominalnej min. 1366 x min. 768.  
Matowa lub antyodblaskowa matryca przeznaczona do pracy 
biurowej, przy czym matryca może posiadać jednocześnie 
maksymalnie 2 uszkodzone piksele (zawsze świecące, zawsze 
nieświecące, niepoprawnie świecące), chyba że zaoferowana zostanie 
w poz. 42 matryca wolna od jakichkolwiek uszkodzonych pikseli 

 

12 Wbudowana w obudowę wyświetlacza kamera internetowa.  

13 
Zawiasy umożliwiające ustawienie wyświetlacza pod żądanym kątem 
(w zakresie od stanu zamkniętego do min. 135 stopni pochylenia) i 
zabezpieczające wyświetlacz przed samoczynną zmianą położenia. 

 

14 

Funkcja DualView – jednoczesne wyświetlanie obrazu na ekranie 
laptopa oraz na projektorze zewnętrznym. 
Możliwość wyświetlania obrazu na projektorach zewnętrznych 
wyświetlających obraz w rozdzielczościach 1024x768 i 1280x800 i 
1920x1080. Wysoka jakość obrazu generowanego przez porty video 
laptopa i wyświetlanego na projektorze. Wyświetlany obraz bez 
przekłamań barw, tętnienia, migania ani innych objawów 
niepoprawności działania. 
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15 

Bateria umożliwiająca pracę urządzenia, bez zasilania zewnętrznego, 
w trybie odtwarzania filmu, w rzeczywistej rozdzielczości testowego 
filmu, z wewnętrznego dysku twardego przez min. 5h (z wyłączonym 
WiFi), przy ustawieniach zasilania: 
- jasność ekranu 50%,  
- ekran przez cały czas pracy aktywny, 
- z wyłączonym dźwiękiem. 
Testowy film to film w formacie Quick Time, 1280x720, 25 klatek/sek. 

 

16 

Zasilacz zalecany przez producenta laptopa, umożliwiający pracę 
urządzenia i ładowanie baterii z sieci 230V.  
Komplet kabli do zasilacza ze standardem złącza obowiązującym w 
Polsce. Długość Kabli z zasilaczem w zakresie od 2m do 5m. 
Podłączony do zasilania 230V zasilacz zapewniający pełne 
naładowanie całkowicie rozładowanej baterii, podłączonego 
wyłączonego laptopa, w czasie do 3 godzin. 

 

17 
System zarządzania zasilaniem zgodny z ACPI, poprawna obsługa 
funkcji czuwania (Stand-By) i hibernacji. 

 

18 
Urządzenie zgodne z wymogami ENERGY STAR min. 5.0  dla 
komputerów. 

 

19 

Wbudowana klawiatura. 
Układ klawiatury zgodny z polskim programisty.  
Oznaczenia klawiszy odporne na ścieranie spowodowane 
użytkowaniem oraz odporne na działanie środków czyszczących do 
urządzeń komputerowych. 

 

20 

Urządzenie wskazujące touchpad z funkcją przewijania okna aplikacji 
w pionie i poziomie.  
Uzyskanie efektu kliknięcia lewym klawiszem myszy poprzez 
naciśnięcie (puknięcie) touchpada.  
Możliwość konfiguracji czułości touchpada i szybkości wskaźnika. 
Dodatkowe min. 2 klawisze touchpada realizujące funkcje prawego i 
lewego przycisku myszy komputerowej. 

 

21 Wbudowany moduł szyfrowania TPM.  

22 
Poprawnie działające sterowniki dla oferowanego systemu 
operacyjnego w wersji 64 bitowej do wszystkich elementów 
urządzenia. 

 

23 
Poprawna i stabilna praca urządzenia pracującego pod kontrolą 
oferowanego systemu operacyjnego. 

 

24 
Otwór, np. typu kensington lub równoważny umożliwiający 
połączenia laptopa z oferowaną linką zabezpieczającą przed 
kradzieżą. 

 

25 Waga gotowego do pracy laptopa z baterią maksymalnie 1,6 kg.  
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26 Waga zasilacza maksymalnie 0,5 kg.  

27 

Maksymalne wymiary w stanie złożonym: 
szerokość – 34 cm 
głębokość – 25 cm 
wysokość – 3 cm 

 

28 

Dostęp do internetowego archiwum producenta urządzenia z 
aktualnymi wersjami sterowników do oferowanego systemu 
operacyjnego do wszystkich tych podzespołów i komponentów 
komputera, do których system operacyjny nie zainstaluje 
sterowników automatycznie. 

 

29 

Torba z rączkami, zamykana na zamek błyskawiczny, dostosowana do 
wymiarów laptopa (zabezpieczająca laptopa przed przesuwaniem i 
obijaniem o ścianki przednią, tylną i boczne torby) z zasilaczem, 
zabezpieczająca laptopa przed uszkodzeniem. 
Torba wyposażona w min. 2 komory (1 komora na laptopa i 1 na 
akcesoria). 

 

30 

Funkcja umożliwiająca uruchamianie systemu operacyjnego 
(bootowania) z zewnętrznych napędów USB (CD/DVD, pamięci flash 
typu pendrive, zewnętrzny dysk twardy) na żądanie użytkownika 
niezależnie od domyślnego ustawienia bootowania w biosie (funkcja 
zwykle uruchamiana klawiszem funkcyjnym F12 podczas 
uruchamiania komputera) . 

 

31 
Efektywny system chłodzenia wnętrza urządzenia zabezpieczający 
urządzenie przed przegrzewaniem. 

 

32 

Wszystkie podzespoły komputera (w tym między innymi procesor, 
pamięć, płyta główna, dysk twardy) pracujące zgodnie z 
dopuszczanymi i zalecanymi ustawieniami producenta danego 
podzespołu. Bez tzw. „overclokingu”. 

 

33 

Linka, np. typu kensington lub równoważna zabezpieczająca przed 
kradzieżą laptopa: 

 O długości min 1,5 m. 

 Kompatybilna z otworem zabezpieczającym laptopa. 

 Zamykana na kluczyk. 

 Uniemożliwiająca otwarcie przez kluczyk innej linki 

dostarczonej w ramach niniejszej umowy. 

Min. 2 kluczyki do linki. 

 

34 

Solidna konstrukcja laptopa zapewniająca utrzymanie sztywności i 
zapewniająca stabilność na płaskim podłożu. 
Podstawa laptopa nie może ulegać przechyłom na płaskiej, równej 
powierzchni. 
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35 
Wytrzymała i zwarta konstrukcja laptopa umożliwiająca podnoszenie 
i przenoszenie otwartego laptopa trzymając go za jeden lub drugi róg 
(w promieniu min 5 cm od rogu). 

 

36 

Minimalna wydajność laptopa w programie BAPCo SYSmark 2014 w 
częściach: 

 Office Productivity – 950 pkt. 
oraz 

 Financial Analysis – 1 100 pkt. 
Wydajność bez tzw „overclokingu”. 

 

37 

Okres gwarancji producenta laptopa na laptopa i wszystkie 
wbudowane w laptopa podzespoły, za wyjątkiem baterii, oraz 
zasilacz, wynosi 36 miesięcy. 
Okres gwarancji na komponenty zewnętrzne laptopa (torba, linka 
zabezpieczająca) wynosi 12 miesięcy. 
Okres gwarancji producenta na baterię  12 miesięcy. 

 

38 

Naprawy laptopa realizowane przez autoryzowany serwis producenta 
laptopa lub przez Wykonawcę. 
Naprawy laptopa realizowane w siedzibie zgłaszającego, na terenie 
Polski. 
W przypadku napraw lub wymian, komponentów zewnętrznych, 
realizowanych poza siedzibą zgłaszającego, odbiór oraz zwrot 
realizowane na koszt i ryzyko Sprzedającego. 
Realizacja naprawy komponentów zewnętrznych w terminie 10 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia. 
Realizacja naprawy laptopa w terminie nie dłuższym niż 10 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia (zgodnie z ofertą).   

 

39 
Przez cały okres trwania gwarancji, w przypadku uszkodzenia dysku i 
konieczności jego wymiany, uszkodzony dysk pozostaje 
u Kupującego. 

 

40 
Do urządzenia Wykonawca zapewni licencję na oprogramowanie 
opisane w Rozdz. 2 Części III SIWZ: system operacyjny, pakiet 
biurowy, oprogramowanie antywirusowe. 
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41 

Napęd optyczny wewnętrzny (wbudowany w obudowę laptopa) lub 

zewnętrzny (USB). 

1) W pełni kompatybilny i bezproblemowo działający z 
oferowanym laptopem. 

2) Oprogramowanie i sterowniki poprawnie działające z 
oferowanym systemem operacyjnym laptopa  

3) Napęd optyczny oraz oprogramowanie do napędu muszą 
umożliwiać:  
- zapis i odczyt płyt DVD+/-R, CD-R. 
- kopiowanie płyt, 
- zapis danych z formatu ISO na płyty DVD, CD, 
- zmianę szybkości zapisu płyt DVD/CD,  
- odczyt i zapis płyt wielosesyjnych, 
- zapis płyt DVD (+/- R) z szybkością min.4x,  
- odczyt płyt CD z szybkością min. 24x, 
- odczyt płyt DVD +/-R z szybkością min. 8x. 

4) W przypadku napędu zewnętrznego: 
- Podłączenie za pomocą portu USB w wersji min. 2.0 i kabla 
USB z wtykiem zgodnym z USB 2.0. Kabel USB dołączony do 
napędu. 
- Kable kompatybilne ze laptopami oferowanymi w ramach 
niniejszej umowy. Zasilanie tylko przez port USB bez 
konieczności stosowania dodatkowych źródeł zasilania. 
- Okres gwarancji 12 miesięcy. 
- Naprawa lub wymiana uszkodzonego napędu w ciągu max. 
10 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 
- W przypadku naprawy lub wymiany realizowanej poza 
siedzibą zgłaszającego, odbiór oraz zwrot realizowane na 
koszt i ryzyko Sprzedającego. 

Oferuję napęd* 
…………………… 
(należy określić – 
wewnętrzny czy 
zewnętrzny) 

 Opcjonalne parametry. 
Oferowane 
parametry 

opcjonalne*** 

42 Matryca laptopa wolna od jakichkolwiek uszkodzonych pikseli.  

43 
Klawiatura laptopa podświetlana z możliwością wyłączenia 
podświetlania. 

 

 
* należy podać 
** Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania i warunki nie mogą być sprzeczne, ani mniej korzystne od 
wymagań minimalnych określonych w kolumnie "Wymagane parametry minimalne". 
Jeżeli oferowany sprzęt spełnia wymagania podane w kolumnie „Wymagane parametry minimalne” należy, 
w odpowiadającej kolumnie obok „Oferowane parametry”, wpisać „spełnia” lub „TAK”. W przypadku 
pozycji z wymaganymi informacjami do wypełnienia (oznaczone „*”- należy podać), przy wypełnionym 
wymaganym polu oznaczonym „*” i jednoczesnym braku słowa „spełnia” lub „TAK”, Zamawiający uzna, że 
urządzenie spełnia wszystkie parametry minimalne dla danego wiersza podane w kolumnie "Wymagane 
parametry minimalne" 
*** Jeżeli oferowany sprzęt spełnia wymagania podane w kolumnie „Opcjonalne parametry”, należy w  
kolumnie obok „Oferowane parametry opcjonalne” wpisać „spełnia” lub „TAK” 
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Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia wymagań podanych w kolumnie „Opcjonalne parametry”, należy w  
kolumnie obok „Oferowane parametry opcjonalne” wpisać „nie spełnia”. W przypadku, gdy w kolumnie 
„Oferowane parametry opcjonalne” nie zostanie wpisane „spełnia” lub „TAK”, Zamawiający uzna, że 
oferowany sprzęt nie posiada danych parametrów  opcjonalnych, a ofercie zostanie przyznane 0 punktów za 
ten parametr.   
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2. Laptop typ II (dla pracowników JRP NF).  

Laptopy typu I i II muszą być takie same (tego samego producenta, modelu i takiej samej 

konfiguracji sprzętowej). 

 

 

Lp. Wymagane parametry minimalne. 
Oferowane 

parametry** 

 

Wszystkie parametry wymagane i opcjonalne identyczne jak dla 
laptopa typu I za wyjątkiem parametrów opisanych w poz. 21, 22. 
23, 40, 41, które będą takie jak odpowiednio opisane poniżej. 

          TAK 

21 

Wbudowany moduł szyfrowania TPM współpracujący z 
mechanizmem BitLocker systemu Windows 10 w wersji Enterprise 
64 bit. 

 

22 

Poprawnie działające sterowniki dla systemu operacyjnego MS 
Windows Enterprise 10 w wersji 64 bitowej do wszystkich 
elementów urządzenia. 

 

23 

Poprawna i stabilna praca urządzenia pracującego pod kontrolą 
systemu operacyjnego MS Windows Enterprise 10 w wersji 64 
bitowej. 

 

40 

Do urządzenia Wykonawca zapewni licencję bazową, na system 
operacyjny, umożliwiającą Narodowemu Funduszowi 
zainstalowanie i legalne użytkowanie na komputerze systemu 
Windows 10 Enterprise. 
Narodowy Fundusz posiada licencje na system Windows 10 
Enterprise. 
System Windows 10 Enterprise nie jest przedmiotem niniejszego 
zamówienia. 
W przypadku laptopa typu II nie jest wymagana licencja na 
pakiet biurowy ani na oprogramowanie antywirusowe. 
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41 

Napęd optyczny wewnętrzny (wbudowany w obudowę laptopa) 

lub zewnętrzny (USB). 

1) W pełni kompatybilny i bezproblemowo działający z 
oferowanym laptopem. 

2) Oprogramowanie i sterowniki poprawnie działające z MS 
Windows Enterprise 10 (64 bit.) 

3) Napęd optyczny oraz oprogramowanie do napędu muszą 
umożliwiać:  
- zapis i odczyt płyt DVD+/-R, CD-R. 
- kopiowanie płyt, 
- zapis danych z formatu ISO na płyty DVD, CD, 
- zmianę szybkości zapisu płyt DVD/CD,  
- odczyt i zapis płyt wielosesyjnych, 
- zapis płyt DVD (+/- R) z szybkością min.4x,  
- odczyt płyt CD z szybkością min. 24x, 
- odczyt płyt DVD +/-R z szybkością min. 8x. 

4) W przypadku napędu zewnętrznego: 
- Podłączenie za pomocą portu USB w wersji min. 2.0 i 
kabla USB z wtykiem zgodnym z USB 2.0. Kabel USB 
dołączony do napędu. 
- Kable kompatybilne ze laptopami oferowanymi w ramach 
niniejszej umowy. Zasilanie tylko przez port USB bez 
konieczności stosowania dodatkowych źródeł zasilania. 
- Okres gwarancji 12 miesięcy. 
- Naprawa lub wymiana uszkodzonego napędu w ciągu 
max. 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

- W przypadku naprawy lub wymiany realizowanej poza siedzibą 
zgłaszającego, odbiór oraz zwrot realizowane na koszt i ryzyko 
Sprzedającego. 

Oferuję napęd* 
…………………… 
(należy określić – 
wewnętrzny czy zewnętrzny) 

42 

Poprawna i stabilna praca urządzenia z SCCM (Microsoft System 
Center Configuration Manager) i Software Center umożliwiająca 
zarządzanie komputerami, w tym między innymi: 
- Wdrażanie systemu operacyjnego przy wykorzystaniu napędu 
PenDrive zawierającego instalacyjny TASK SEQUENCE. 
- Aktualizacje sterowników. 
- Instalacje i aktualizacje aplikacji. 
- Inwentaryzację zainstalowanego sprzętu i oprogramowania. 

 

 

 

 

* należy podać 
** Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania i warunki nie mogą być sprzeczne, ani mniej korzystne od 
wymagań minimalnych określonych w kolumnie "Wymagane parametry minimalne". 
Jeżeli oferowany sprzęt spełnia wymagania podane w kolumnie „Wymagane parametry minimalne” należy, 
w odpowiadającej kolumnie obok „Oferowane parametry”, wpisać „spełnia” lub „TAK”.  
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3. Stacja dokująca do laptopa (typ I i II). 

 

Lp. Wymagane parametry minimalne. 
Oferowane 

parametry** 

1 Kompatybilna z oferowanym laptopem.  

2 
Umożliwiająca pracę z laptopem przy zamkniętym wyświetlaczu i 
podłączonymi do stacji peryferiami zewnętrznymi (monitor, 
mysz, klawiatura, zasilacz, kabel sieci Ethernet). 

 

3 

Stacja dokująca dostosowana do laptopa wyposażona w 
aktywne: 

 Złącze do podłączenia laptopa, 

 Złącze zasilania umożliwiające: zasilanie podłączonego 

laptopa, ładowanie baterii podłączonego laptopa, 

zasilanie podłączonych urządzeń zewnętrznych do gniazd 

USB stacji dokującej. 

 Min. 4 porty USB typu A, w tym min. 2 porty zgodne ze 

standardem USB 3.x. 

 Złącze RJ-45 z obsługą sieci Ethernet 100/1000. 

 Min. 1 cyfrowy port video tego samego standardu złącza 

co oferowany monitor zewnętrzny i w pełni kompatybilny 

tym monitorem (bez konieczności stosowania 

przejściówek). 

 Zasilacz o mocy nie słabszej od zasilacza zalecanego przez 

producenta do zamawianego laptopa. Zasilacz zalecany 

przez producenta stacji dokującej, umożliwiający 

jednoczesną pracę laptopa i ładowanie baterii z sieci 

230V. Komplet kabli do zasilacza ze standardem złącza 

obowiązującym w Polsce. Długość kabli z zasilaczem w 

zakresie od 1,5m do 5m. 

 Podłączony do zasilania 230V zasilacz zapewniający pełne 

naładowanie całkowicie rozładowanej baterii, 

podłączonego do stacji wyłączonego laptopa, w czasie do 

4 godzin.  

 

4 
Przycisk zasilania umożliwiający włączenie i wyłączenie 
zadokowanego i złożonego laptopa. 
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5 

Kompatybilna z laptopem i stacją dokującą zewnętrzna 
klawiatura USB lub bezprzewodowa.  
Układ zgodny z polskim programisty.  
Oznaczenia klawiszy odporne na ścieranie spowodowane 
użytkowaniem oraz odporne na działanie środków czyszczących 
do urządzeń komputerowych.  
W przypadku klawiatury USB długość kabla w zakresie od 1,5m 
do 2,5m. 

 

6 

Kompatybilna z laptopem dwuprzyciskowa zewnętrzna myszka 
optyczna USB lub bezprzewodowa z pokrętłem.  
W przypadku myszy USB długość kabla w zakresie od 1,5m do 
2,5m. 
Ergonomiczna podkładka pod mysz z ,np. żelową, podpórką pod 
nadgarstek i antypoślizgowym spodem. 

 

7 
Okres gwarancji na stację dokującą, mysz, klawiaturę wynosi 12 
miesięcy. 

 

8 

Naprawa lub wymiana uszkodzonej stacji dokującej, myszy, 
klawiatury realizowana w ciągu max. 10 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia. 
W przypadku naprawy lub wymiany realizowanej poza siedzibą 
zgłaszającego, odbiór oraz zwrot realizowane na koszt i ryzyko 
Sprzedającego. 

 

9 
Zabezpieczenie przed przypadkowym odpięciem laptopa od stacji 
dokującej. 

 

 Opcjonalne parametry. 
Oferowane 
parametry 

opcjonalne*** 

10 

Stacja dokująca wyposażona w wyjście słuchawek (jack 3,5) i 
wejście mikrofonu (jack 3,5) z obsługą standardowych słuchawek 
lub głośników ze standardowym (nie combo) wtykiem jack 3,5 
mm. 

 

11 
Stacja dokująca wyposażona w 2 graficzne porty cyfrowe 
umożliwiające jednoczesne podłączenie 2 monitorów 
zewnętrznych.  

 

12 

Funkcja, oferowanej linki, np. kensington lub równoważnej 
zabezpieczającej przed kradzieżą laptopa, zapewniająca 
zabezpieczenie jednocześnie laptopa i oferowaną stacją 
dokującą. Zabezpieczenie linką stacji dokującej uniemożliwia 
odłączenie laptopa od stacji dokującej.  

 

 
** Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania i warunki nie mogą być sprzeczne, ani mniej korzystne od 
wymagań minimalnych określonych w kolumnie "Wymagane parametry minimalne". 
Jeżeli oferowany sprzęt spełnia wymagania podane w kolumnie „Wymagane parametry minimalne” należy, 
w odpowiadającej kolumnie obok „Oferowane parametry”, wpisać „spełnia” lub „TAK”.  
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*** Jeżeli oferowany sprzęt spełnia wymagania podane w kolumnie „Opcjonalne parametry”, należy w  
kolumnie obok „Oferowane parametry opcjonalne” wpisać „spełnia”. 
Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia wymagań podanych w kolumnie „Opcjonalne parametry”, należy w  
kolumnie obok „Oferowane parametry opcjonalne” wpisać „nie spełnia”. W przypadku, gdy w kolumnie 
„Oferowane parametry opcjonalne” nie zostanie wpisane „spełnia” lub „TAK”, Zamawiający uzna, że 
oferowany sprzęt nie posiada danych parametrów  opcjonalnych, a ofercie zostanie przyznane 0 punktów za 
ten parametr.   
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4. Monitor LCD. 

Monitor będzie wykorzystywany do pracy ze stacją dokującą laptopów (typ I i II) oraz 
bezpośrednio z tymi laptopami. 
 

Lp. Wymagane parametry minimalne. 
Oferowane 

parametry** 

1 Aktywna przekątna matrycy ekranu min. 23,5" i max. 28”.  

2 Nominalna rozdzielczość matrycy min. 1920 x min. 1080.  

3 

Stabilny obraz na ekranie bez widocznego tętnienia, migania, 
smużenia ani innych objawów niestabilności przy pracy biurowej.  
Wyświetlany obraz wysokiej jakości.  
Wysokiej jakości wyświetlacz wolny od wad powodujących 
zmęczenie oczu lub bóle głowy. 

 

4 Jasność min. 250 cd/m2.  

5 Kontrast statyczny min. 800:1.  

6 
Czas reakcji matrycy max. 20 ms, (zgodnie z ISO biały-czarny-
biały). 

 

7 
Kąt widzenia, zgodnie z deklaracją producenta, w poziomie min. 
150 stopni. 

 

8 
Kąt widzenia, zgodnie z deklaracją producenta, w pionie min. 150 
stopni. 

 

9 
Zgodność z wymaganiami ENERGY STAR min. 5.0 dla monitorów 
komputerowych. 

 

10 Zasilanie 230 V.  

11 

Cyfrowe kable sygnałowe umożliwiające cyfrowe podłączenie 
video  z oferowanym laptopem oraz z oferowaną stacją dokującą 
do laptopów. 
Kable sygnałowe (cyfrowe) o długości w zakresie 1,5 – 2,5 m. 
Kabel zasilający o długości w zakresie 1,5 – 4 m ze standardem 
złącza obowiązującym w Polsce. 

 

12 
Złącze cyfrowe wideo umożliwiające podłączenie, przy użyciu 
dostarczonych kabli, z oferowanym laptopem oraz z oferowaną 
stacją dokującą do laptopów. 

 

13 
Monitor oznaczony znakiem bezpieczeństwa 
CE(ConformiteEuropeenne). 

 

14 

Matowa lub antyodblaskowa matryca przeznaczona do pracy 
biurowej, która może posiadać jednocześnie maksymalnie 2 
uszkodzone piksele (zawsze świecące, zawsze nieświecące, 
niepoprawnie świecące), chyba że zaoferowana zostanie w poz. 
20 matryca wolna od jakichkolwiek uszkodzonych pikseli  
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15 Okres gwarancji producenta na monitor LCD wynosi 36 miesięcy.  

16 

Naprawy lub wymiany realizowane w ciągu max. 10 dni roboczych 
od dnia zgłoszenia.  
W przypadku naprawy lub wymiany realizowanej poza siedzibą 
zgłaszającego, odbiór oraz zwrot realizowane na koszt i ryzyko 
Sprzedającego. 

 

17 
Monitor kompatybilny z oferowanymi laptopami oraz stacjami 
dokującymi do tych laptopów. 

 

18 

Podstawa monitora umożliwiająca:  
1) Regulację wysokości wyświetlacza w zakresie min 8 cm. 
2) Regulację konta pochylenia wyświetlacza w minimalnym 
zakresie od 0º do 10º od pionu w tył (dół wyświetlacza bliżej 
użytkownika, góra wyświetlacza dalej od użytkownika). 

 

19 
Min. 1 cyfrowy port video tego samego standardu złącza co 
oferowana stacja dokująca i w pełni kompatybilny tą stacją (bez 
konieczności stosowania przejściówek). 

 

 Opcjonalne parametry. 
Oferowane 
parametry 

opcjonalne*** 

20 Matryca wolna od jakichkolwiek uszkodzonych pikseli.  

 
** Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania i warunki nie mogą być sprzeczne, ani mniej korzystne od 
wymagań minimalnych określonych w kolumnie "Wymagane parametry minimalne". 
Jeżeli oferowany sprzęt spełnia wymagania podane w kolumnie „Wymagane parametry minimalne” należy, 
w odpowiadającej kolumnie obok „Oferowane parametry”, wpisać „spełnia” lub „TAK”.  
*** Jeżeli oferowany sprzęt spełnia wymagania podane w kolumnie „Opcjonalne parametry”, należy w  
kolumnie obok „Oferowane parametry opcjonalne” wpisać „spełnia”. 
Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia wymagań podanych w kolumnie „Opcjonalne parametry”, należy w  
kolumnie obok „Oferowane parametry opcjonalne” wpisać „nie spełnia”. W przypadku, gdy w kolumnie 
„Oferowane parametry opcjonalne” nie zostanie wpisane „spełnia” lub „TAK”, Zamawiający uzna, że 
oferowany sprzęt nie posiada danych parametrów  opcjonalnych, a ofercie zostanie przyznane 0 punktów za 
ten parametr.   

 
 
 
 
 
 
 

Lp. Data  Nazwisko i imię osoby (osób) 
uprawnionej(ych) 

Podpis(y) osoby(osób) 
uprawnionej(ych) 
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Załącznik nr  3 do IDW 

WZÓR WYKAZU DOSTAW 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Zakup zestawów mobilnych”. 
 
Wspólni ZAMAWIAJĄCY reprezentowani przez: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa 
 
WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 
Oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert),  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonałem/wykonuję 
następujące dostawy*: 

 
* w przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na potencjale/zasobach innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia.   

 

 
W załączeniu przedkładam/my dowody potwierdzające należyte wykonanie /wykonywanie 
wskazanych w tabeli powyżej dostaw.   
Podpis(y): 

Lp. Nazwisko i imię osoby 
(osób) uprawnionej(ych)  

Podpis(y) osoby(osób) 
uprawnionej(ych) 

Data 

 
 

   

 
 

   

  

 

 

L.p. Krótki opis dostawy  
 

Data wykonania  
Odbiorca 

Nazwa 
podmiotu 

wykonującego 
dostawę   

początek 
(data) 

zakończenie 
(data) 

1.     

…     
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Załącznik nr  4 do IDW 
 

OŚWIADCZENIE  

dotyczące  przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej,  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 229) 

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawę zestawów mobilnych”. 
 
 
Wspólni ZAMAWIAJĄCY reprezentowani przez:  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 
02-673 Warszawa 
 
WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

 

Oświadczam, że: 

□ * Nie należę do żadnej grupy kapitałowej, 

□ * Nie należę do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w 

przedmiotowym postępowaniu, 

□ * Należę do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w 

przedmiotowym postępowaniu, tj. z Wykonawcą …………………………………………… . 

  
 

 

* należy zaznaczyć odpowiednie 

 

Podpis(y): 

Lp. Data  Nazwisko i imię osoby (osób) 
uprawnionej(ych) 

Podpis(y) osoby(osób) 
uprawnionej(ych) 

  
 

  

    

 

 


