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(Pieczęć Oferenta) 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 10.08.2022 r. 

 

Lp. Nazwa  J.m. Ilość 
Cena 

brutto 

Wartość 

brutto 

1 NOTEBOOK VOSTRO 5510  

Producent: DELL 

 

PROCESOR 

Rodzaj, typ - Intel Core i5-11300H 

Częstotliwość [GHz] - 3,1 Turbo Boost Technology up to 4,4 

Pamięć podręczna [KB]  - 8192 

Technologia - Intel Core i5-11300H Mobile Processor Series (8 

MB SmartCache, 10nm, 4 rdzenie, 8 wątków, TDP 15-W) 

 

EKRAN 

Wielkość matrycy [cale] -15,6 

Rodzaj matrycy  - FHD [LED] WVA, 

Rozdzielczość (pixele) - 1920 x 1080 

Technologia matrycy - Matowa (Anti-Glare) 

 

DYSK TWARDY 

Pojemność [GB] - 512 

Typ - SSD M.2 PCIe 

 

PAMIĘĆ RAM 

Wielkość pamięci [MB] -16 384 

Rodzaj pamięci - DDR4 

Ilość banków pamięci - 2 

Max. wielkość pamięci [GB] – 32 768 

Taktowanie [MHz] -3 200 

 

KARTA GRAFICZNA 

Model - Intel Iris Xe Graphics 

Typ karty graficznej- Zintegrowana 

 

ZŁĄCZA 

Gniazdo słuchawkowe Tak: Mikrofon/Słuchawki 

USB -1x USB-C 3.2 Gen 2 (wspiera DisplayPort i Power 

Delivery) , - 2x USB 3.2 Gen 1 

HDMI -Tak 

RJ-45 (Ethernet) -Tak 

Czytnik kart pamięci –Tak 

 

 

kpl. 1   
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MULTIMEDIA 

Model karty dźwiękowej - Realtek ALC3204 

Głośniki - Tak, 2 x 2W 

Mikrofon - Tak, dwa mikrofony kierunkowe 

Kamera internetowa - Tak 

 

KOMUNIKACJA 

Karta sieciowa LAN [Mbps] - 10/100/1000 

Karta bezprzewodowa - 802.11 a/b/g/n/ac 

Bluetooth - Tak, 5.0 

 

KLAWIATURA/WSKAŹNIKI 

Rodzaj klawiatury - Podświetlana 

Klawiatura numeryczna  - Tak 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

Czytnik linii papilarnych - Tak (wbudowany w przycisk 

uruchamiania) 

Szyfrowanie TPM  - Tak, 2.0 

Gniazdo blokady bezpieczeństwa - Tak, Noble Wedge 

 

OBUDOWA 

Rodzaj obudowy - Aluminiowa 

 

BATERIA/ZASILACZ 

Rodzaj baterii - Litowo-jonowa 

Ilość komór - 4 

Pojemność - 54Wh 

 

OPROGRAMOWANIE 

System operacyjny - Windows 10/11 Professional 

 

GWARANCJA 

Długość gwarancji - 36 miesięcy 

Długość gwarancji na baterię - 12 miesięcy 

Rodzaj gwarancji - On-Site 

 

DOŁĄCZONE AKCESORIA 

• zasilacz,  

• kabel zasilający 

2 PAKIET BIUROWY DO LAPTOPA – MICROSOFT 

OFFICE 2021 HOME & BUSINESS PL  

• Wersja fizyczna produktu  

• Typ licencji – nowa licencja  

• Okres licencji – dożywotnia 

• Wersja językowa – Polska 

Gwarancja -  12 miesięcy 

szt. 1   

  Razem:  

 

 

WSTĘPNE WARUNKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1. W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym proszę o uzupełnienie formularza oraz 

przesłanie go do dnia 17.08.2022r. na adres e-mail: katarzyna.slubowska@strazgraniczna.pl. 

2. Warunki płatności: przelew w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT. 
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3. Termin realizacji dostawy - 14 dni po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia w formie 

elektronicznej. 

4. Termin związania ofertą – 60 dni. 

5. Miejsce dostawy: W-MOSG 11-400 Kętrzyn ul. Gen. Władysława Sikorskiego 7 

6. Dodatkowe warunki dotyczące dostawy zamówienia: 

urządzenie musi być fabrycznie nowe (tj. wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed 

dostarczeniem do Zamawiającego), nie używane, pochodzące z legalnego kanału sprzedaży producentów 

na rynek europejski 

7. Dane kontaktowe osoby ze strony Zamawiającego: Katarzyna Ślubowska tel. 89 750 39 60, e-mail: 

katarzyna.slubowska@strazgraniczna.pl. 

8. Osoba do kontaktów ze strony Oferenta - …………………………………………………… 

   tel. kontaktowy………………………. E-mail ……………………………………………… 

9. Koszt i ryzyko dostawy ponosi Wykonawca. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty niekompletnej i dostarczonej po terminie 

określonym w punkcie 1. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego i zmiany terminu na 

przekazanie ofert. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w całości na każdym etapie bez podania 

przyczyny (również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert). 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawić do dyspozycji Wykonawcy zamawiany towar  

nie odpowiadający wymogom jakościowym i zażądać od Wykonawcy wymiany towaru  

na pełnowartościowy na jego koszt.  

15. W przypadku reklamacji wadliwego/niesprawnego sprzętu całkowity koszt naprawy/wymiany ponosi 

Wykonawca. 

16. Potwierdzeniem udzielenia gwarancji będzie faktura VAT. Bieg gwarancji rozpocznie się od dnia 

następnego po wystawieniu faktury VAT. 

17. W przypadku awarii nośników danych (np. dysków) pozostają one własnością Zamawiającego. 

18. Na żądanie serwisu gwarancyjnego Zamawiający odeśle: 

- w przypadku dysku magnetycznego – jego elementy elektroniczne wraz z tabliczką znamionową 

zawierającą numer seryjny dysku, 

- w przypadku dysku SSD w obudowie – obudowę dysku wraz z tabliczką znamionową zawierającą 

numer seryjny dysku. 

19. Składając podpis poniżej Wykonawca potwierdza zapoznanie się i akceptację warunków zapytania, oraz  

że zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. 

20. Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Warmińsko-

Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej  pod adresem: 

https://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html 

21. Kryterium oceny ofert: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniżej cenie za realizację 

dostawy.  

22. Z udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego  wyklucza się Wykonawców 

znajdujących się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami prowadzonej przez ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). Oferty osób i podmiotów znajdujące się  na ww. liście zostaną 

odrzucone. 

 

 

…………………………………………………..                                …………………….......................…………………….. 
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 Data, podpis i pieczęć Oferenta ( Wykonawcy)                                 Data, podpis i pieczęć przedstawiciela Zamawiającego 


