
 Nr sprawy: LO.2015.1.2022 Radomsko, dnia 21.09.2022 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. F. Fabianiego w Radomsku zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

szacunkowej poniżej 130 000 złotych netto na wykonanie / dostawę*

1. Opis przedmiotu zamówienia: Wyposażenie pracowni informatycznej w I Liceum
Ogólnokształcącym w Radomsku w ramach projektu konkursowego
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 pn. „Cyfrowa
szkoła – rozwój edukacji  cyfrowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku”.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
CZĘŚĆ 1. Dostawa monitora interaktywnego z komputerem OPS;
CZĘŚĆ 2. Dostawa punktu dostępowego WIFI (Access Point);
CZĘŚĆ 3. Dostawa przełącznika sieciowego (switch);
CZĘŚĆ 4. Dostawa komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem systemowym i 
okablowaniem;
CZĘŚĆ 5. Dostawa monitorów do komputerów stacjonarnych;
CZĘŚĆ 6. Dostawa zestawów klawiatury i myszy do komputerów stacjonarnych;
CZĘŚĆ 7. Dostawa 1 zestawu licencji wieczystej/ych do oprogramowania biurowego (19 
stanowisk);
CZĘŚĆ  8.  Dostawa  1  zestawu  licencji  wieczystej/ych  oprogramowania  do  zarządzania
pracownią komputerową (19 stanowisk);
CZĘŚĆ 9. Dostawa drukarki laserowej;
CZĘŚĆ 10. Dostawa 8 zestawów tabletów wraz z etui i klawiaturą z touchpadem;
CZĘŚĆ 11. Dostawa  monitorów interaktywnych z komputerem OPS i statywem (zestawy
mobilne);
CZĘŚĆ 12.  Dostawa  1  zestawu licencji  na  oprogramowanie  prezentacyjne  na  monitory
interaktywne (3 stanowiska).
Zamawiający dopuszcza możliwość składnia ofert częściowych, co oznacza, że wykonawca
może  złożyć  ofertę  na  całość  zamówienia  lub  dowolnie  wybrane  przez  siebie  części
zamówienia.

2. Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  znajduje  się  w  załączniku  nr  1  do
niniejszego zaproszenia pn. Opis Przedmiotu Zamówienia

3. Termin realizacji zamówienia do dnia 20.10.2022 r.
4. Warunki gwarancji określone są w treści załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia pn. 

Opis Przedmiotu Zamówienia
5. Warunki płatności przelew
6. Kryteria wyboru oferty 

Przy  dokonywaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  dla  każdej  z  części  stosować
będzie kryterium: Cena brutto – 100 % - 100 pkt

Ocena  zostanie  dokonana  przy  zastosowaniu  zasady,  iż  oferta  nieodrzucona,  zawierająca
najkorzystniejszy bilans ceny jest ofertą najkorzystniejszą.

Dla oceny punktowej ofert w kryterium „cena brutto” zastosowany zostanie wzór:
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Wci = (Cmin / Ci) x  Wmax
gdzie:
Wci   -  liczba punktów oferty badanej
Cmin  -  cena minimalna
Ci  -  cena badana
Wmax  -  100  (maksymalna liczba punktów)
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

7. Wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie
dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia* itd.) 
Zamawiający  nie  wyznacza  szczegółowych  zasad  spełnienia  warunków  udziału  w
postępowaniu w zakresie:

a. posiadania  kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
c. zdolności technicznej lub zawodowej;

8. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego zaproszenia w formie pisemnej. Ofertę można składać w formie: 

1. papierowej na adres siedziby I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku lub
2. elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@fabiani.edu.pl

W  przypadku składania  oferty  w  formie  papierowej  -  ofertę  należy  umieścić  w
zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres
Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy z dopiskiem: Sprzęt komputerowy do
pracowni informatycznej.

9. Miejsce składania ofert.
Ofertę należy złożyć do dnia 29.09.2022 r.         do         godz. 10.00   w sekretariacie I Liceum 
Ogólnokształcącego w Radomsku ul. Armii Krajowej 30 lub na adres e-mail: 
sekretariat@fabiani.edu.pl

10. Zasady uzupełnienia złożonych ofert, poprawy omyłek w ofertach, opis sposobu
udzielania wyjaśnień, modyfikacji treści Zaproszenia do składania ofert,  odrzucenia
oferty oraz unieważnienia postępowania określa Regulamin procedur udzielania
zamówień  publicznych, których wartość  nie  przekracza  kwoty  w złotych 130 000
netto, stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2020 Dyrektora I Liceum
Ogólnokształcącego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Załączniki:

1. Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. Dane dot. testu PassMark-CPU Mark – Desktop CPU Performance z dn. 21.09.2022
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679  z  dnia  27 kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

ADMINISTRA
TOR DANYCH

I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku

INSPEKTOR

OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH u
ADO

kontakt@iszd.pl lub pisemnie na adres administratora.

CELE 
PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA 
PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO  w  celu związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia
publicznego nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej

Numer ILO.2015.1.2022 na podstawie USTAWA z dnia 11 września 2019

r. Prawo
zamówień publicznych Dz.U.2021poz.1129 ze zm. ) Regulamin zamówień
publicznych wprowadzony Zarządzaniem Nr 14 Dyrektora I Liceum
Ogólnokształcącego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku z dnia 31 grudnia
2020 r.

ODBIORCY DANYCH Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz
art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2021.1129 t.j.),  dalej  „ustawa Pzp”; a także odbiorcami Pani/Pana
danych  osobowych  mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie
do informacji  publicznej  z  dnia 26 września 2001 r.  (Dz.U.2020.2176 t.j.  )
oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych

PRZYSŁUGUJĄCE 
PRAWA

 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych

**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora

ograniczenia przetwarzania  danych  osobowych  z  zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

− prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia

danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

PRAWO

WNIESIENIA
SKARGI DO
ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO
przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

PRZEKAZANIE 
DANYCH

Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji 
międzynarodowej,
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nie będą profilowane
ZAUTOMATYZO
WANE 
PODEJMOWANIE
DECYZJI, 
PROFILOWANIE

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

OKRES 
ARCHIWIZACJI

Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane,  zgodnie  z  art.  97  ust.  1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia,  a  jeżeli  czas  trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
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INNE obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;  konsekwencje  niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;

DODATKO
WE 
INFORMA
CJE

** Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub  uzupełnienia,  o  którym mowa  w  art.  16  rozporządzenia
2016/679,  nie  może  skutkować zmianą  wyniku  postępowania  o  udzielenie
zamówienia  ani  zmianą  postanowień  umowy  w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
*** W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do  czasu zakończenia tego
postępowania.

UWAGA
Zamawiający         zastrzega         sobie         prawo         do         zamknięcia         postępowania         bez         dokonania         wyboru   
najkorzystniejszej     oferty     bez     konieczności podawania     przyczyny.  

…………………………………………
Data i podpis Dyrektora

I Liceum Ogólnokształcącego

…………………………………………
(podpis i pieczęć Dyrektora)

*niepotrzebne skreślić
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