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ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Łódzki Wschodni
90-113 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 3
Tel. 42 633 7191

II. TRYB POSTĘPOWANIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego 

dla zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130.000,00 zł.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Powiat Łódzki Wschodni z siedzibą w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź zaprasza 

do złożenia oferty na : „Zakup SWITCHY 24 PORTOWYCH, ZARZĄDZALNYCH 3 WARSTWY lGb/s" 

w ramach projektu „Cyfrowy Powiat" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia REACT - EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 

cyfrowej odporności na zagrożenia.

Określenie przedmiotu zamówienia na podstawie kodów CPV:

32 42 00 00 - 3 - Urządzenia sieciowe

IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup Switchy 24 portowych, zarządzalnych 

3 warstwy lGb/s w ilości 2 szt. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik 

nr 1 do Zapytania ofertowego.

2. Dodatkowe wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

1) Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy,

2) Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt wydany był w oryginalnych

opakowaniach wytwórcy,
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3) Wykonawca zapewni instrukcję obsługi oferowanych Switchy w języku polskim oraz 

dokumentację eksploatacyjną, która powinna zawierać informację dotyczące:

a) podstawowych wymagań instalacyjnych,

b) podstawowych warunków użytkowania.

4) Wykonawca zapewni dostawę urządzeń.

5) Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji producenta z czasem 

reakcji na następny dzień roboczy od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania 

awarii w trybie 24/7/365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.

6) Wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenie Producenta potwierdzające, 

że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i /lub we 

współpracy z Autoryzowanym Partnerem Sieciowym Producenta.

7) Zaoferowane urządzenia muszą być nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych lub 

odnawianych przez producenta. Urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego kanału 

sprzedaży producenta i być przeznaczone do sprzedaży na terenie Polski.

3. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia do specyfikacji przedmiotu zamówienia powinny być 

zgłoszone przez Wykonawcę w fazie przygotowań oferty.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia zgodnie 

z obowiązującym prawem.

V. TERMI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od dnia 

podpisania umowy.

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy 

w terminie do 7 dni.

VII. WARU N KI U DZIAŁU W POSTĘPOWAŃ IU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę 

i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia.

Fundusze 
Europejskie 
Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19



Fundusze 
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

VIII. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Informację dotyczące przedmiotu zamówienia udzielane będą przez Pana Ryszarda 

Lewandowskiego pod nr tel. 42 205 03 10 w godzin. 8:00 - 15:00 lub za pomocą poczty 

elektronicznej .info@lodzkiwschodni.pl

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Podpisaną przez osobę upoważnioną ofertę należy złożyć do dnia 16 grudnia 2022 r. 

do godziny 10:00 w jednej z następujących form:

1) osobiście do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi - 90-113 Łódź, 

ul. H. Sienkiewicza 3 , VI p. pok. 606,

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

,m.brzezinska@lodzkiwschodni.pl

3) listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Łodzi, 90-113 Łódź, 

ul. H. Sienkiewicza 3.

Oferty składane osobiście lub listownie należy złożyć w kopercie opatrzonej napisem : „Zakup 

SWITCHY 24 PORTOWYCH ZARZĄDZALNYCH, 3 WARSTWY lGb/s" " w ramach projektu 

„Cyfrowy Powiat".

2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1) Formularz oferty na „Zakup SWITCHY 24 PORTOWYCH, ZARZĄDZALNYCH 

3 WARSTWY lGb/s" " w ramach projektu „Cyfrowy Powiat" - stanowiący 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

2) Formularz cenowy na „Zakup SWITCHY 24 PORTOWYCH, ZARZĄDZALNYCH 

3 WARSTWY lGb/s" w ramach projektu „Cyfrowy Powiat" - stanowiący załącznik 

nr 3 do niniejszego zapytania.

3. Oferta winna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania 

Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty winno być 

dołączone do oferty, i ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez 

Wykonawcę.

4. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa. Oferty złożone

po terminie nie będą rozpatrywane.
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X. KRYTERIA OCENT OFERTY:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny. W przypadku 

wskazania przez Wykonawców takiej samej wartości zamówienia Zamawiający dopuszcza 

możliwość negocjacji cen ofert spełniających wszystkie warunki i wymagania.

XI. INFORMACJA O WYBORZEZ NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierająca: nazwę (firmy), siedzibę 

i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie wszystkim Wykonawcom 

przekazana za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

XII. INNE INFORMACJE:

Zamawiający może w każdym czasie podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania bez podania 

przyczyn. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać od zamawiającego jakichkolwiek 

roszczeń.

Załączniki:

1) Załącznik nr 1 - Specyfikacja przedmiotu zamówienia,

2) Załącznik nr 2 - Formularz oferty,

3) Załącznik nr 3 - Formularz cenowy,

4) Załącznik nr 4 - obowiązek informacyjny dla zamówień poniżej 130.000,00 zł. Zasady 
przetwarzania danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014- 
2020)

Zatwierdzam

NACZELNIK 
Wydziału Organizacyjnego

Ewa Redmann
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