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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Laptopy + akcesoria komputerowe 

Szanowni Państwo, 

zwracamy się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na: 

1 zasilacz  

 

USB-C Zasilacz sieciowy 90W firmy Dell i przewodem zasilającym o długości 1Metry – 

Euro 

- moc 90W 

- wtyczka: USB-C 

- zgodny z Dell Latitude 5521 (Zgodność do potwierdzenia na stronie producenta DELL) 

1 zasilacz  

 

USB-C Zasilacz sieciowy 65W firmy Dell i przewodem zasilającym o długości 1Metry - 

Euro 

- moc 65W 

- wtyczka: USB-C 

- zgodny z Dell Latitude 5520 (Zgodność do potwierdzenia na stronie producenta DELL) 

10 laptopów: 

 

Dell Notebook Latitude 5430 Win11Pro i5-12xxx/16GB/512GB SSD/14.0 FHD/Intel Iris 

Xe/ThBlt & FgrPr & SmtCd/Cam & Mic/WLAN + BT/Backlit Kb/4 Cell 

N212L5430MLK14EMEA 

- Core i5-12xxx (dwunastej generacji) 

- Matryca 14,0" 1920 x 1080 

- Pamięć RAM nie mniej niż 16 GB w jednej kości z możliwością zwiększenia do 32GB bez 

konieczności wymiany istniejącej pamięci 

- Dysk M.2 (PCIe/NVMe) nie mniej niż 500GB 

- Karta graficzna zintegrowana Iris Xe Graphics 

- karta graficzna dedykowana – nie wymagana 

- Karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps 

- Typ bezprzewodowej karty sieciowej WiFi 6 (802.11 ax) 

- Wymagane porty minimum: 1 X HDMI; 2 X USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps); 2 X Thunderbolt 4 (z 

Display Port);  

- Klawiatura QWERTY (International) podświetlana 

- Windows 11 Pro 

- Gwarancja minimum 36 miesięcy nie gorsza niż NBD 

- kolor obudowy szary lub srebrny 

- zasilacz o mocy max: 90W 

- waga: nie więcej niż 1,4kg 
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9 laptopów: 

 

Dell Notebook Latitude 5530 Win11Pro i5-12xxx/16GB/512GB SSD/15.6 FHD/Intel Iris 

Xe/ThBlt & FgrPr & SmtCd/Cam & Mic/WLAN + BT/Backlit Kb/4 Cell 

N211L5530MLK15EMEA 

- Core i5-12xxx (dwunastej generacji) 

- Matryca 15,6" 1920 x 1080 

- Pamięć RAM nie mniej niż 16 GB w jednej kości z możliwością zwiększenia do 32GB bez 

konieczności wymiany istniejącej pamięci 

- Dysk M.2 (PCIe/NVMe) nie mniej niż 500GB 

- Karta graficzna zintegrowana Iris Xe Graphics 

- karta graficzna dedykowana – nie wymagana 

- Karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps 

- Typ bezprzewodowej karty sieciowej WiFi 6 (802.11 ax) 

- Wymagane porty minimum: 1 X HDMI; 2 X USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps); 2 X Thunderbolt 4 (z 

Display Port);  

- Klawiatura QWERTY (International) podświetlana 

- Windows 11 Pro 

- Gwarancja minimum 36 miesięcy nie gorsza niż NBD 

- kolor obudowy szary lub srebrny 

- zasilacz o mocy max: 90W 

- waga: nie więcej niż 1,6kg 

10 klawiatur: 

 

Biznesowa klawiatura multimedialna Dell - KB522 - US International (QWERTY) 

- Rodzaj przełączników: Membranowe 

- Długość przewodu: Minimum 1,5 metra 

- Złącza: Minimum 2 szt. USB 2.0 

- Kolor: Czarny 

- Układ klawiatury: Układ EURO (QWERTY) 101/104 - ANSI z wydzielonym blokiem numerycznym   

oraz wydzielonym blokiem strzałek kierunkowych przesuwania kursora, 

- Dodatki: podkładka pod nadgarstki z możliwością demontażu 

- Dodatkowe funkcjonalności: Minimum siedem klawiszy multimediów. Sterowanie głośnością za 

pomocą dedykowanej rolki 

- Gwarancja producenta: Minimum 12 miesięcy 
 

10 kabli zasilających 

DELL 450-ABLC kabel zasilające Czarny 1,98 m C13 panel C14 panel 450-ABLC 

- Długość: od 1,9m do 2,3m 

- wtyczki: C13 + C14 

- kolor: Czarny 

Sposób obliczenia punktów w ramach przyjętych kryteriów 

Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów, którym 

przyporządkowano następujące wagi: 
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Lp. Kryterium Znaczenie % 

1 Cena (C) 100% 

RAZEM 100% 

Podana przez Wykonawcę Cena netto brana będzie pod uwagę w trakcie oceny ofert i wyboru 

najkorzystniejszej oferty. Cena netto musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku, niezależnie od wchodzących w ich skład elementów. Przyjmuje się matematyczną 

zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku. Podana przez Wykonawcę Cena ofertowa netto 

będzie stała w podanym przez wykonawcę terminie jako ważność oferty, przy czym ważność 

oferty nie może być mniejsza niż 14 dni od dnia zakończenia zbierania ofert jeżeli oferent nie poda 

ważności oferty przyjmuje się, że jest ona zgodna z niniejszym zapytaniem. Cena ofertowa musi 

obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do 

poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, koszty 

dostawy, ewentualnego ubezpieczenia przesyłki, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami 

podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Produkty muszą być nowe z Polskiej dystrybucji nigdy nie używane, nie dopuszcza się 

produktów typu refurbished 

Wymagany termin realizacji:  do dwóch tygodni od daty zamówienia. 

Czas zobowiązania ofertą 14 dni  

Płatność na podstawie FV w ciągu 14 dni od daty dostawy,  

Oferty należy wysyłać na adres przetargi@kim.gov.pl nie później niż do 06 marca 2023 r. 

do godz. 16:00 oferty wysłane po tym terminie nie będą brane po uwagę 

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia 
zmówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, w szczególności z uwagi na 
przekroczoną kwotę na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje zwrot poniesionych 
kosztów związanych z przygotowania oferty. 
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