
Narodowa Orkiestra Symfoniczna 

Polskiego Radia Polish National Radio 

Symphony Orchestra 

plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice 
tel.: + 48 32 73 25 300, fax: + 48 32 73 25 341 
e-mail:  nospr@nospr.org.pl,  www.nospr.org.pl 

 
 

 

 Katowice, dnia 13 czerwca 2022 r. 

NOSPR/388/2022 

Sprawa: NOSPR/ZP.213.11.2022 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach 

Pl. W. Kilara 1 

40-202 Katowice 
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT 

na Dostawę 10 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem i akcesoriami 

ZPP/NOSPR/1/6/2022 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem: 
a. Komputer przenośny (laptop) wraz z oprogramowaniem - 10 szt. 
b. Torba na komputer – 10 szt. 
c. Mysz optyczna bezprzewodowa - 10 szt. 

2. Szczegółowa Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego z określeniem ilości zamawianego 
sprzętu została określona w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. 
 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Ofertę stanowi: Formularzu ofertowy (stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania) wraz 

z wypełnionym załącznikiem Wykaz sprzętu, oprogramowania i usługi konfiguracji - Opis 
przedmiotu zamówienia (stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).  

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny 
podpis Oferenta (w przypadku nieczytelnego podpisu wraz z pieczęcią imienną umożliwiającą 
identyfikację osoby składającej ofertę). 

3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od podpisania umowy, 
Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert. 
 
 



 
 
 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT 

Cena 100% - należy przedstawić cenę brutto za przedmiot zamówienia. Zamawiający nie poniesie 
żadnych dodatkowych kosztów wykonania usługi. W szczególności nie przewiduje się zwrotu kosztów 
dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. 

Punkty w ramach tego kryterium zostaną przyznane Wykonawcy wg wzoru: 

Cena brutto wykonawcy z najniższą ceną 
cena brutto wykonawcy badanego x 100 

 

V. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Czas realizacji: 10 dni od daty podpisania umowy. 

VI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 czerwca 2022 roku do godziny 10:00 przesyłając e-mailem 
na adres: przetarg@nospr.org.pl skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego wraz 
z wypełnionym i podpisanym załącznikiem Wykazem sprzętu, oprogramowania i konfiguracji - Opis 
przedmiotu zamówienia. 
 
VII. POZOSTAŁE INFORMACJE 
 

1. Oferta winna być podpisana i zawierać dane do kontaktu z osobą upoważnioną 
do reprezentowania Wykonawcy. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium 
wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów. 

3. Oferta może podlegać dalszym negocjacjom cenowym. 
4. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni liczonych od daty upływu terminu 

składania ofert. 
5. Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie poprzedzona zawarciem umowy. 
6. Przed zawarciem umowy wykonawca dostarczy komplet dokumentów dotyczące sprzętu: 

deklaracje zgodności CE lub równoważny,  
7. Wybór oferty najkorzystniejszej, jak również informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

nie stanowią momentu zawarcia umowy. Momentem zawarcia umowy jest złożenie podpisów 
na umowie przez Zamawiającego oraz wybranego Wykonawcę. Do momentu podpisania 
umowy, Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia postępowania lub wyboru oferty 
innego Wykonawcy. 

8. Zamawiający odrzuci ofertę, która: 
a) nie odpowiada treści zaproszenia oraz załączników do zaproszenia, 
b) jest niezgodna z przepisami, w tym przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
c) zawiera rażąco niską cenę, 
d) zawiera informacje nieprawdziwe lub wprowadzające Zamawiającego w błąd. 

9. Zamawiający uprawniony jest do skierowania do Wykonawcy żądania wyjaśnienia, 
uzupełnienia lub poprawienia, w przypadku gdy treść oferty lub innych dokumentów złożonych 



przez Wykonawcę nie jest zrozumiała, zawiera błędy lub braki. Procedura powyższa może 
dotyczyć również wysokości zaoferowanej ceny, w przypadku gdy Zamawiający uzna ją za 
rażąco niską Powyższe stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek. W ten 
sposób Zamawiający nie będzie poprawiał błędów lub braków we wskazaniu np. ceny, podpisu 
oferty. 

10. Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej, w przypadku 
powzięcia po tym wyborze informacji powodujących konieczność odrzucenia oferty wybranej. 
W takim przypadku Zamawiający może dokonać wyboru oferty kolejnej. Procedura może być 
powtarzana wielokrotnie. 

11. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania 
wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym etapie 
postępowania. 

12. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich 
Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie. 

13. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. 

 
VIII. Osoby do kontaktu: Joanna Ryguła, Romana Hachuła e-mail: przetarg@nospr.org.pl 
 
IX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wykaz sprzętu i oprogramowania - Opis przedmiotu zamówienia.  
2. Formularz ofertowy (załącznik nr 2) 
3. Wzór umowy (załącznik nr 3) 

 
 
 

Podpis Kierownika Zamawiającego 
 

Zofia Zembrzuska 
Zastępca Dyrektora NOSPR 

 
 

Alina Kantorska-Biegun 
/na oryginale właściwe podpisy/ 

 


