
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego    Opole, dnia  29.09.2021r.  

dla powiatu opolskiego w Opolu 

ul. Firmowa 1 

45-594 Opole 

Tel. 77 4626162 

REGON 531421414 

 

      Zapytanie ofertowe  

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego               

w rozumieniu ustawy  PZP) 

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot 

zamówienia:  

I. Nazwa: Zakup sprzętu komputerowego i drukującego wraz z oprogramowaniem do 

realizacji zadań związanych z cyfryzacją procesu inwestycyjno-budowlanego wraz      

z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla 

powiatu opolskiego w Opolu.  

II. Przedmiot zamówienia:  

1. Laptop 14” 

2. Torba na laptop 14” 

3. Stacja dokująca / replikator portów do notebooka z zasilaczem 

4. Dedykowany zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz 

5. Uchwyt na 2szt. Monitorów 

6. Monitor 27 cali – 2 szt. 

7. Program Microsoft Office 2019 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm lub 

równoważny 

8. Drukarka A1 – plotter 

9. Słuchawki z mikrofonem nauszne 

 

WAŻNE! 

 

1. Informuję, że minimalne parametry sprzętu i oprogramowania do 

wykorzystania przy przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania stanowią załacznik 

nr 1 do zapytania ofertowego. 



2. Opis równoważności oprogramowania:  Microsoft Office 2019 dla 

Użytkowników Domowych i Małych Firm stanowi załącznik nr 2 do 

zapytania ofertowego 

 

3. Wykaz sprzętu komputerowego I drukującego oraz oprogramowanie 

wraz z parametrami, na podstawie którego będzie dokonana alnaliza ofer 

stanowi załacznik nr 3 

 

III. Termin realizacji – 27.10.2021 r. do 15.11.2021 r.  

IV. Kryterium oceny ofert - cena  

V. Istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:  Umowę zawiera się na okres 1 

miesięcy. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu:  

O niniejsze zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia- oświadczenie 

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zastrzega sobie prawo 

przeprowadzenia w każdym czasie dodatkowych negocjacji, również po złożeniu ofert 

przez Oferentów.  

3. Ofertę wraz z w/w załącznikami prosimy przesłać do dnia 25.10.2021r. do godz.15 

pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu 

opolskiego, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole lub mailem na adres 

sekretariat@pinbopolski.pl  

 

 

                                            Zatwierdzam: 

       Monika Drożyńska-Delinowska 

       Powiatowy Inspektor Nadzoru  

       Budowlanego 

       dla powiatu opolskiego w Opolu 
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