
 
 

Znak sprawy MOPR-ZP-344/13/20      Data:22 lipca 2020 r.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach  

Zaprasza do złożenia oferty 

na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz 

oprogramowania komputerowego dla dzieci niepełnosprawnych w ramach 

projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 

epidemii COVID-19”, którego celem jest zapobieganie i ograniczanie 

negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia/wymagań 

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz oprogramowania komputerowego dla 

dzieci niepełnosprawnych do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul. 

Filipowska 20. 

 
a) sprzęt komputerowy z oprogramowaniem (laptop) – 169 szt.  

 

Dell Vostro 3590 

Rodzina procesora: Intel Core i3 gen 10 

Taktowanie procesora: 2.1 GHz 

Taktowanie (Boost): 4.1 GHz 

Przekątna ekranu: 15,6'' 

Rozdzielczość: 1920 x 1080 (FHD 1080) 

Powierzchnia matrycy: Matowa 

Technologia podświetlania: Diody LED 

Ekran dotykowy: Nie 

Model karty graficznej: Intel UHD Graphics 

Producent chipsetu: Intel 

Zainstalowana pamięć RAM: 8 GB w jednej kości 

Rodzaj pamięci: SODIMM DDR4 

Częstotliwość szyny pamięci: 2666 MHz 

Typ dysku 1 SSD:   

· Pojemność SSD: 256 GB fabrycznie zainstalowany przez producenta notebooka 

· Klasa dysku: CLASS 35 

· Format szerokości SSD: M.2 

Interfejs dysku SSD: PCI-Express 

Typ dysku 2 HDD:   

· Pojemność HDD: 1TB 

Napęd optyczny: DVD-RW wbudowany 

Komunikacja:   

· LAN 10/100/1000 wbudowany   

· WiFi 802.11 ac    

·  Bluetooth    

Modem WWAN (3G) / LTE (4G): Nie 

Gniazda rozszerzeń: Nie 



 

 

Dokowanie: Nie 

Porty USB:   

· 1 x USB 2.0 Type-A   

· 2 x USB 3.0 Type-A    

Porty wideo: 1 x HDMI  

Czytnik kart pamięci: Tak 

Pozostałe porty we/wy:   

· 1 x Audio (Combo)   

· 1 x RJ-45   

Kamera internetowa: Tak 

Informacje o gwarancji: 3Y Basic Onsite Service  - czas trwania okresu gwarancji: 3 

lata; czas reakcji serwisu na zgłoszoną do serwisu usterkę to 

następny dzień roboczy od momentu przyjęcia zgłoszenia  

Czytnik linii papilarnych: Tak 

Liczba komór: 3-komorowa 

System operacyjny:  Windows 10 Pro 64-bit fabrycznie nowy, nieużywany, 

zainstalowany na dysku twardym system operacyjny w 

polskiej wersji językowej. Możliwość weryfikacji legalności 

przez Zamawiającego na etapie odbioru sprzętu 

Pakiet oprogramowania 

biurowego: 

Zainstalowany wieloplatformowy pakiet oprogramowania 

biurowego o otwartym kodzie źródłowym rozpowszechniany 

na licencji MPL (ogólnodostępny i darmowy do użytku 

domowego). 

Wymagane moduły składowe: 

-edytor tekstu 

-arkusz kalkulacyjny 

-edytor prezentacji 

-edytor grafiki 

-program do tworzenia formuł 

-program do tworzenia baz danych 

Wymagana obsługa następujących rozszerzeń nazw plików: 

.odt .ods .odp .odg .odf .odb .DOC .XLS .PPT .RTF .DOCX 

.XLSX .PPTX .HTML .CSV .TXT 

Kolor  Czarny 

Wyposażenie dodatkowe: mysz komputerowa optyczna przewodowa z interfejsem USB, 

min. 2 przyciski + rolka przewijania 

 

b) oprogramowanie komputerowe dla dzieci niepełnosprawnych – 16 szt. 

 Oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnością  

Minimalne Wymagania 

Zamawiającego 

Oprogramowanie aktywizujące i edukacyjne wspomagające rozwój 

osoby (dziecka) z niepełnosprawnością (rozwijanie percepcji 

wzrokowej, słuchowej, wspieranie koordynacji wzrokowo - 

słuchowo - ruchowej, rozwijanie zdolności poznawczych i 

szkolnych, kształtowanie umiejętności językowych).  

 

 



 

 

 

1. Termin wykonania zamówienia: do 15.08.2020 r., 

2. Warunki płatności: przelew 14 dni od daty dostarczenia towaru i wystawienia faktury 

NABYWCA - Miasto Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 NIP 844-215-51-52,  

ODBIORCA - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach 16-400 Suwałki,  

ul. Filipowska 20 

3. Opis sposobu przygotowania oferty : 

Ofertę należy przygotować w języku polskim. Należy podać cenę brutto oraz cenę 

jednostkową za poszczególne grupy towarów. Podana w ofercie cena musi uwzględniać 

wszystkie wymagania zapytania oraz obejmować koszty, jakie poniesie Realizator z tytułu 

należytej realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta musi zostać opatrzona podpisem 

Oferenta. 

 

4. Forma złożenia oferty:  

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 30 lipca 2020r. w formie: 

• pisemnej (osobiście, listownie) na adres:  

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach  

 16-400 Suwałki 

 ul. Filipowska 20 

• faxem na numer : 87 562 89 71, 

• e-mail: biuro@mopr.suwalki.pl 

 

                                                                                            

                                                   

                                                               (podpis zamawiającego) 
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O F E R T A 

w odpowiedzi na zaproszenie z dnia 22 lipca 2020 r. na dostawę sprzętu 

komputerowego z oprogramowaniem oraz oprogramowania komputerowego dla 

dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 

I. Nazwa i adres REALIZATORA: 

Nazwa: …..................................................................................................................................... 

Adres: …....................................................................................................................................... 

Tel …............................................................................................................................................ 

1. Oferuję wykonanie dostawy: 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia, warunkami umowy  i opisem wymagań 

- nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Uzyskałem wszystkie informacje konieczne do złożenia oferty i w 

razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy. 

3. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. 

 

 

 

…...................................., dnia …......................                         …............................................. 
                   (miejscowość)                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej) 

 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość (szt.) Cena jednostkowa Wartość  brutto 

1. Sprzęt komputerowy z 

oprogramowaniem - laptop 

169   

2. Oprogramowanie komputerowe dla 

dzieci niepełnosprawnych 

16   

Wartość zamówienia łącznie brutto  

Słownie złotych: 


