
                        
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR: komputery/CBR/2021 

Szanowni Państwo, 

 

Tele-Fonika Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach, w ramach wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020, projekt pn. „Centrum Badawczo-Rozwojowe przewodów elektrycznych do aplikacji 

urządzeń mobilnych ekstra wysokich prędkości” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R 

przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zaprasza do złożenia 

oferty. 

 

Przedmiot zamówienia: 

Dostawa dwóch laptopów do pracy biurowej spełniającej parametry podane w zapytaniu ofertowym. 

 

Sposób składania oferty: 

Ofertę prosimy przesłać drogą elektroniczną wyłącznie na adres: 

ofert@tfkable.com 

nie później niż do dnia 26.04.2021. Oferty komercyjne przesłane na inny adres niż 

podany wyżej, będą traktowane jako nieważne. 

W przypadku składania oferty, bardzo prosimy powołać się na numer zapytania nr 

komputery/CBR/2021 oraz zachować ciągłość korespondencji.  

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Pan Grzegorz Lach mail: 

grzegorz.lach@tfkable.com tel. 667 971 630 

I. Oferta winna zawierać następujące dane: 

1. Powołanie się na nasz numer zapytania ofertowego. 

2. Uzupełniony i podpisany Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

3. Uzupełniony i podpisany załącznik nr 2 

4. Specyfikacje techniczną przedmiotów zamówienia 

5. Datę ważności oferty nie krótszą niż 30 dni. 

6. Termin realizacji. 

7. Gwarancje na przedmioty zamówienia 

Kody CPV 

30213100-6 Komputery przenośne 

 

II. Parametry techniczne laptopów: 

- Procesor: minimum 5 rdzeniowy 



                        
 

 

- Wielkość pamięci RAM: minimum 8 GB RAM  

- Pamięć (dysk twardy): minimum 250 GB 

- Przekątna ekranu: minimum 14 cali 

 

III. Pozostałe standardowe wymagania: 

- zintegrowana karta graficzna 

- matryca (matowa) 

- wbudowana kamera 

- wbudowany głośnik 

- wbudowany mikrofon 

- wejście do mikrofonu 

- wejście audio 

- Przenośny mający wbudowany wewnętrzny akumulator pozwalające na pracy bez napięcia sieciowego 

- Posiada ładowarkę sieciową 

- Posiada kartę dźwiękową 

Złącza: 

- USB (minimum 2 sztuki) 

- HDMI 

- Combo jack (wejście/wyjście audio) 

- Lan 

Komunikacja: 

- Wi-Fi 

- Bluetooth 

- Wbudowany modem LTE 

 

System operacyjny: 

Windows Professional  (Niniejszy system operacyjny zapewnia pełną integralność całej infrastruktury IT 

Zamawiającego). 

Laptopy (2 sztuki) muszą mieć takie same parametry. 

Wymagania dotyczące gwarancji: minimum 24 miesiące. 

 



                        
 

 

IV. TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od daty udzielenia 

zamówienia. 

2. Oferty z okresem realizacji zamówienia dłuższym niż 30 dni zostaną odrzucone. 

3. Oferent jest zobowiązany do określenia planowanego czasu realizacji zamówienia. Stosowną 

informację zamieści w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  

4. Termin związania ofertą powinien wynosić co najmniej miesiąc od jej złożenia. 

5. Miejsce dostawy zamówienia: Tele-Fonika Kable S.A. – Kraków 30-663, ul. Wielicka 114 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 

7. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot zamówienia ma wady lub jest niezgodny z umową, 

Zamawiający ma prawo odmówić jego odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu zamówienia 

zgodnego z umową lub wolnego od wad. Jeżeli w związku z powyższą sytuacją nastąpi zwłoka w 

wykonaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastosuje kary umowne wskazane  

w punkcie I.8. 

8. Zamawiający zastrzega sobie, że w umowie z wybranym Wykonawcą zostaną sformułowane 

następujące zapisy dotyczące kar umownych  z tytułu opóźnienia w terminie realizacji zamówienia: 

a) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający może: 

- w przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy – żądać zapłaty kary umownej w 

wysokości 10 % umówionej łącznej kwoty wynagrodzenia netto. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

- w przypadku opóźnienia realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy - żądać 

zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień 

kalendarzowy opóźnienia liczony od upłynięcia terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia, ale nie więcej niż 5% wynagrodzenia netto. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych. 

9. Dostawa: Tele-Fonika Kable S.A. – Kraków 30-663, ul. Wielicka 114 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Oferentami, których oferty 

zostaną zaakceptowane pod względem formalnym i technicznym.  

Negocjacje mogą być prowadzone przede wszystkim w obszarach mających wpływ na ocenę oferty 

(cena zryczałtowana netto, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji) jak i w pozostałych 

aspektach. 

 

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

 

1. Oferent zobowiązany jest do podania ceny zryczałtowanej za realizację przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z formularzem ofertowym z podziałem na cenę zryczałtowaną netto i brutto (jeżeli 

dotyczy). 

2. Cena zryczałtowana uwzględniać powinna zakup wraz z dostawą. 

3. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w dowolnej walucie z zastrzeżeniem, że informację o 

zastosowanej walucie Oferent podaje w formularzu ofertowym. Cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z 

terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi 

stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. 



                        
 

 

4. Wszelkie opusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za 

realizację przedmiotu zamówienia była ceną zryczałtowaną, całkowitą bez konieczności 

dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. 

5. W sytuacji, gdy Oferent zaproponuje ceny w walucie innej niż PLN, wskazane ceny zostaną 

przeliczone po średnim kursie NBP danej waluty, obowiązującym w dniu poprzedzającym wybór 

ofert.  

 

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI  

 

1. Termin płatności wynosi 21 dni po dostawie przedmiotu zamówienia od momentu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

 

 

VII. KRYTERIA WYBORU OFERT 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która będzie miała najniższą cenę. 

2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego 

(w tym nie zostaną spełnione kryteria obligatoryjne), a oferowany przedmiot dostawy nie 

będzie spełniał wymaganych w zapytaniu ofertowym parametrów technicznych. 

3. W trakcie badania i oceny ofert, Zamawiający może poprosić Oferentów o udzielanie 

dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. 

4. Brak możliwości składania ofert wariantowych. Brak możliwości składania ofert częściowych.  

W przypadku, gdy co najmniej dwie oferty są zbliżone pod względem ekonomicznym, 

Zamawiający zobowiązany jest wybrać ofertę najbardziej korzystną w zakresie oddziaływania 

na środowisko i klimat. W takiej sytuacji Zamawiający zwróci się drogą elektroniczną do 

Oferentów o udzielenie dodatkowych informacji w zakresie oddziaływania na środowisko i 

klimat. 

 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKLUCZENIA 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.  

2. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych do jej stosowania.  

3. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania 

ofertowego wraz z treścią załączników. 

4. Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie Oferent. 

5. Z tytułu nieuwzględnienia oferty, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko 

Zamawiającemu. 

6. Osobą do kontaktu ws. treści niniejszego zapytania jest p. Grzegorz Lach  e-mail: 

grzegorz.lach@tfkable.com 



                        
 

 

7. W odniesieniu do danych osobowych Tele-Fonika Kable S.A. informuje, że Administratorem danych 

jest TELE-FONIKA Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach; 32-400, przy ul. Hipolita Cegielskiego 1 (dalej 

również jako „Spółka”). Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email 

daneosobowe@tfkable.com. Z Administratorem danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane 

zapytania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji 

prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest 

prowadzenie i obsługa sprzedaży swoich wyrobów i usług, prowadzenie i obsługa zakupów towarów 

i usług oraz możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert 

dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług. Pani/Pana 

dane osobowe mogą być udostępniane: 

 

- podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom 

usług IT) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z 

administratorem i wyłącznie z polecenia administratora; 

- podmiotom udzielającym lub rozliczającym dofinansowanie ze środków publicznych; 

- podmiotom prowadzącym działalność doradczą, podmiotom prowadzącym działalność 

audytorską; 

- innym administratorom danych uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązującego prawa, w tym Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju jako administratora 

danych w centralnym systemie informatycznych SL 2014. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów o pomocy publicznej. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy 

kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które 

się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów 

administracyjnych. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub 

przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych 

osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 

Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W 

celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane 

kontaktowe wskazane są wyżej. Podanie danych osobowych do wyżej wskazanych celów jest 

dobrowolne.  

Oferent oświadcza, że zapoznał się z klauzurą informacyjną dla Oferentów i wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych poprzez potwierdzenie powyższego w formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

 


