
  

 

Katowice, dn. 20.07.2020r. 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/RPSL.07.01.03-IP.02-24-073/19 

 

dotyczące zakupu i dostawy laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczestników projektu pt. „Klucz 

do sukcesu” RPSL.07.01.03-IP.02-24-073/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 

poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Keystone Consulting Sp. z o.o.  

ul. Zabrska 16, 40-083 Katowice 

 

II.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW 

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych  

i proceduralnych: 

 

Robert Taubic 

telefon: 500185139  

e-mail: kluczdosukcesu@keystone.com.pl 

 

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot 

niniejszego rozeznania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwunastu laptopów wraz z oprogramowaniem dla  

uczestników projektu o następujących parametrach:  

Minimalne wymagania sprzętowe to:  

a) min. procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy, 

b) 2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej), 

c) System operacyjny Windows 7, 8, 10 

d) Pakiet office 2019  

e) Dysk 256GB lub większy 

f) Kamera internetowa, mikrofon, głośniki – wbudowane w obudowę 



  

 

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy akceptują treść 

rozeznania bez zastrzeżeń oraz wypełnią i złożą w terminie formularz ofertowy –  Załącznik nr 1 

do rozeznania; 

3. Oferta musi zawierać cenę jednostkową oraz wartość brutto zamówienia, wg charakterystyk 

podanych w załączniku 1 i uwzględniać wszystkie wymogi zawarte w rozeznaniu. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dane rozeznanie.  

5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do niniejszego rozeznania. 

6. Wykonawca/personel Wykonawcy uczestniczący w wykonaniu zamówienia nie jest zatrudniony  

w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO 

delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie 

zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).  

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Dopuszcza się składanie 

ofert przez konsorcjum wykonawców. Do oferty musi być przedłożona umowa konsorcjum,  

w której jest wskazany podmiot będący liderem Konsorcjum oraz pełnomocnictwa wszystkich 

członków konsorcjum do reprezentowania ich przez lidera konsorcjum w przedmiotowym 

postępowaniu. Zamawiający wymaga, aby lider konsorcjum był odpowiedzialny za planowanie, 

harmonogramowanie i koordynację szkoleń. 

 

VI. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Składana oferta powinna zawierać informacje wskazane w załączniku nr 1. Ofertę można 

przesłać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: Keystone Consulting Sp. z o.o.  

ul. Zabrska 16, 40-083 Katowice lub kluczdosukcesu@keystone.com.pl. 

Termin: ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 24.07.2020r. do godziny 23:59. 

 

VII. INFORMACJE DOATKOWE 

1. Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730 z późn. 

zm.). 

2. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego Wykonawcy 

wyłonionemu w tym postępowaniu w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia 

określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile to zamówienie dotyczy tego samego rodzaju 

usług. 

 

mailto:kluczdosukcesu@keystone.com.pl


  

 

 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie brał pod 

uwagę cenę oferty. 

 

 



  

 

Załącznik 1 

Formularz ofertowy 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie  

z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zawartym w pkt IV w następującej cenie: 

LP Nazwa  

Liczba 

osób 

Cena jednostkowa 

brutto 

(za 1 osobę) 

Wartość brutto 

(1 x 2) 

1 2 3 

1 
Zakup i dostawa dwunastu laptopów 

wraz z oprogramowaniem 
12   

2 SUMA    

 

2. Oświadczam, że spełniam wymagania, o których mowa w niniejszym zamówieniu. 

3. Znana mi jest treść zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim 

zawarte. 

4. Całkowita wartość brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty wykonania 

zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty; 

5. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej  

w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. 

6. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym tj. Keystone 

Consulting Sp. z o.o. ul. Zabrska 16, 40-083 Katowice 

w szczególności poprzez: 

− uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

− posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

− pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

− pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Dane Oferenta do kontaktu: 

Adres...................................................................... 

Tel./fax................................................................... 

e-mail:.................................................................... 

osoba wyznaczona do kontaktu: ........................... 

…………………………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej: 

 

…………………..……………………. 


