
 
 

Nr sprawy: KO-1/2020 
 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP 
KOMPUTERA PRZENOŚNEGO  (LAPTOPA) Z SYSTEMEM OPERACYJNYM  
 

 
Warszawa, 05.02.2020 

 
 
Postępowanie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem przepisów art. 4 ust.8 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2019r. 
poz. 1843 ), które wyłączają z obowiązku stosowania ustawy zamówienia i konkursy, których 
wartość nie przekracza  wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro; 
Zastosowana procedura będzie zgodna z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych 
TopGaN Sp. z o. o. z dnia 30 stycznia 2020 roku. 
 
 
1. Zamawiający: 

 
TOP-GAN Sp. z o.o.,  
ul. Sokołowska 29/37 
01-142 Warszawa 
e-mail: p.wisniewski@topganlasers.com  
http:// topganlasers.com 

 
 
2. Źródło 

finansowania tytuł 
projektu: 

 

 
Niezawodne źródła laserowe do monitorowania środowiska działające 
w zakresie widzialnym i bliskiego ultrafioletu - RelyLa 

 

 
3. Przedmiot 

zamówienia: 

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup komputera przenośnego 
(laptopa)  wraz z systemem operacyjnym  o następujących 
parametrach: 
 

• procesor  
o klasy Intel Core i7 dziesiątej generacji ultra niskiej mocy 

(seria U) lub lepszy 
• ekran  

o matowy 
o o przekątnej 15’’ lub większej 
o o rozdzielczości Full HD lub lepszej 

• karta graficzna 
o akcelerator grafiki 3D z OpenGL w wersji 3.2 lub nowszej 

• pamięć RAM  
o 16 GB DDR4 lub więcej 

• dysk twardy 

 



 
 

o  500 GB SSD lub większy 
o możliwość zamontowania wewnątrz laptopa dodatkowego 

dysku 
• łączność (przynajmniej) 

o Wi-Fi  
o Bluetooth 

• złącza (przynajmniej) 
o USB,  3 szt. (w tym USB 3.1, przynajmniej 1 szt.) 
o HDMI 

• bateria 
o Li-Ion o pojemności przynajmniej 3500mAh 

● waga (wraz z baterią) 
o 1.9kg lub mniejsza 

● system operacyjny MS Windows 10 Professional PL  (wersja 64 
bitowa) 

 
Warunki płatności i dostawy: 
1. forma dostawy: 

- dostarczenie w określone przez Zamawiającego miejsce 
2. miejsce dostawy:  

- TOP-GAN Sp. z o.o., 01-424 Warszawa, Al. Prymasa Tysiąclecia 98 
3. termin dostawy 

- nie więcej niż  14 dni od dnia złożenia zamówienia przez 
Zamawiającego 

4. płatność 
- przelewem w ciągu 14 dni od daty złożenia prawidłowej faktury, 

wystawionej na podstawie podpisanego przez przedstawiciela 
zamawiającego dokumentu odbioru 

 

 
4. Kryterium oceny:  

 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od wymaganego 

przez Zamawiającego terminu złożenia ofert.  
 

2. Oferty nie zawierające wszystkich elementów wyszczególnionych w 
opisie formy złożenia ofert, pkt 6 oraz oferty poniżej minimalnych 
parametrów opisanych w pkt 3, nie będą rozpatrywane. 

 
3. Przy wyborze oferty będzie brana pod uwagę: 

● cena brutto: 
- oferta z najniższą ceną brutto otrzymuje 80 pkt, pozostałe oferty 

są punktowane liniowo wg formuły:  
- Cc  = najniższa cena brutto / cena oferowana brutto x 80 pkt 

z zaokrągleniem do wartości całkowitej  
● pamięć RAM 

- 2 pkt za każdy GB powyżej 16 GB, maksimum 10 pkt 
● termin realizacji usługi: 

 



 
 

- wykonawca dostanie 5 pkt za dostarczenie zamówienia w 
terminie krótszym niż 14 dni, a 10 pkt za dostarczenie 
zamówienia w terminie do 7 dni 

● gwarancja 
- 36 miesięcy - 20 pkt 
- 24 miesiące - 10 pkt 
- 12 miesięcy -  1 pkt 

 
4. O wyborze zadecyduje największa liczba punktów.  

 
5. W przypadku jednakowej ilości punktów dla najkorzystniejszych ofert 

o wyborze decyduje Zamawiający w drodze negocjacji z wybranymi 
oferentami.  

 
 

 
5. Miejsce składania 

ofert:  

 
1. Drogą mailową w postaci zeskanowanego podpisanego przez 

upoważnioną osobę dokumentu  na adres: 
p.wisniewski@topganlasers.com z podaniem w tytule poczty 
numeru postępowania: KO-1/2020  
 

2. W formie pisemnej w sekretariacie Top-GaN  Sp. z o.o. - p. 210, 
ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa z podaniem na kopercie 
numeru postępowania: KO1/2020  
 

 
6. Forma złożenia 

ofert:  

 
1. Oferta powinna zawierać przynajmniej:  

- nr postępowania, którego dotyczy oferta;  
- nazwę i adres oferenta z nr NIP oraz nazwisko osoby do kontaktów 

w sprawie zlecenia;  
- specyfikację oferowanego laptopa;  
- netto oraz brutto w PLN na dzień sporządzenia oferty;  
- termin wykonania dostawy od dnia złożenia zlecenia przez 

Zamawiającego;  
- dane teleadresowe oferenta niezbędne do złożenia zamówienia przez 

Zamawiającego;  
- oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu zdolności finansowej i 

technicznej do zrealizowania  zamówienia,  
- oświadczenie o RODO – załącznik 1.  

 
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do wystawiania 

ofert.  
 

 
7. Informacja o RODO  

 
1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,  od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 

 



 
 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu – załącznik 1.  
 

2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

odnie 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:  

b) Administratorem Państwa danych osobowych jest Top-GaN Sp. z 
o.o.z siedzibą w Warszawie (01-142), ul. Sokołowska 29/37 

c) Osobą odpowiedzialna za administrację państwa danymi osobowymi 
jest Pan Michał Leszczyński,  kontakt z osobą odpowiedzialną 
możliwy jest za pośrednictwem adresu email: 
m.leszczynski@topganlasers.com 

d) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. C RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego.  

e) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą̨ wyłącznie podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa oraz kontrahenci współpracujący 
z TopGaN Sp. z o. o.  

f) Państwa dane osobowe przechowywane będą̨ do zakończenia okresu 
przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

g) Top-GaN Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że mają Państwo prawo 
do:  
i) żądania dostępu do danych osobowych;  
ii) sprostowania danych osobowych;  
iii) usunięcia danych osobowych – z wyłączeniem danych 

przekazanych i przetwarzanych w okresach wymaganych przez 
przepisy prawa;  

iv) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
v) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;  
vi) cofnięcia zgody w dowolnym momencie drogą elektroniczną na 

adres: m.leszczynski@topganlasers.com; wycofanie zgody 
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

vii) wniesienia skargi do Organu nadzorczego;  
h) W celu skorzystania z praw określonych powyżej należy 

skontaktować się z Administratorem lub osobą odpowiedzialna za 
administrację państwa danymi osobowymi  ( pkt. b) ) 

i) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie 
danych będzie skutkować brakiem możliwości nawiązania kontaktu.  
 

 



 
 
 
8. Termin złożenia 
ofert:  

 
1. Termin złożenia ofert: 14.02.2020 do godziny 12:00.  

 
2. Decyduje data i godzina wpływu do Top-GaN Sp. z o.o. lub na adres 

email’owy.  
 
3. Oferty złożone po terminie podanym w podpkt.1 nie będą rozpatrywane.  

 
 
9. Informacje 

dodatkowe:  

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez 

podania przyczyny.  
 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wybrania oferty zamieszczonej 
w sieci przez firmę internetową / sklep internetowy,  jeśli uzyska ona 
największą ilość punktów,  obliczoną według  kryteriów oceny 
sformułowanych w punkcie (  4. ) 

 
3. Wiążące są jedynie pytania i odpowiedzi udzielone drogą mailową. 

 
4. Osoba do kontaktów: Przemysław Wiśniewski  

 e-mail: p.wisniewski@topganlasers.com  
 

5. W sprawach merytorycznych odpowiedzi udzielane są tylko na pytania 
zadane droga mailową.  
 

Szymon Grzanka     

 
 

 


