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Polski Klub Wyścigów Konnych 

adres tymczasowej siedziby PKWK – do korespondencji 

ul. Inflancka 4, GBC bud. B, p.8 

00-189 Warszawa 

 

adres urzędowy: 

 

ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa  

tel.: (22) 853 17 15, fax: (22) 852 31 29  

NIP 951-20-23-888 

pkwk@pkwk.org 

 

 

 

  

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

nr 2/10/PKWK/2021 

„Świadczeniebieżącej obsługi informatycznej dla Polskiego Klubu Wyścigów Konnych” 
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Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.). 

 

 

Polski Klub Wyścigów Konnych (dalej „PKWK” lub „Zamawiający”) zwraca się z prośbą o złożenie 

oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 

 

Zamawiający:  

 

Polski Klub Wyścigów Konnych 

adres tymczasowej siedziby PKWK – do korespondencji 

ul. Inflancka 4, GBC bud. B, p.8  

00-189 Warszawa 
 

adres urzędowy: 
 

ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa  

tel.: (22) 853 17 15, fax: (22) 852 31 29 

NIP 951-20-23-888 

pkwk@pkwk.org 

 

 

I. Przedmiot zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie bieżącej  obsługi informatycznej dla PKWK, polegającej na: 

 instalacja, właściwa konfiguracja i monitorowanie poprawności działania oraz konieczne rekonfiguracje, 

aktualizacje oprogramowania komputerowego (oprogramowanie systemowe/Microsoft Windows, Apple, 

Linux, Android itp./, biurowe, użytkowe, sieciowe i zabezpieczenia, itd.) w komputerach stacjonarnych i 

urządzeniach przenośnych (laptopy, tablety, smartfony); 

 podłączanie, instalowanie i konfiguracja urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (np. drukarki, 

faksy, urządzenia wielofunkcyjne, komputery PC, laptopy); 

 wsparcie informatyczne w realizacji sprawozdań, zapytań z zakresu IT narzuconych przez zewnętrzne 

podmioty;                   

 wsparcie w określeniu potrzeb i szacowaniu kosztów sprzętowych i oprogramowań;           

 konserwacja i modernizacja infrastruktury sieciowej (okablowanie, stacje robocze, gniazda, routery, 

switche itp.); 

 szkolenie pracowników w zakresie sprawnej obsługi programów, aplikacji, bieżącego wdrażania zmian, 

bezpieczeństwa informatycznego; 

 wsparcie techniczne w obsłudze aplikacji internetowej WordPress, na której zbudowana jest strona 

internetowa www.pkwk.pl; 

 pomoc przy łączności internetowej, 

 konfiguracja/obsługa skrzynek mailowych, 

 ocena stanu aktualności oprogramowań oraz sprzętu IT i ich przydatności do dalszej eksploatacji, 

 kwalifikowanie oprogramowania/sprzętu do wymiany, 

 kwalifikowanie oprogramowania/sprzętu do likwidacji, 

 współpraca z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych PKWK,  

 tworzenie i testowanie kopii zapasowych danych IT w PKWK, 

 bieżąca ocena bezpieczeństwa IT w PKWK - w przypadku wykrycia zagrożeń w tym obszarze ich 

niezwłoczna eliminacja,  
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 pomoc przy wdrożeniu zaleceń pokontrolnych, poaudytowych z obszaru bezpieczeństwa IT, 

 opracowaniei wdrożenie polityki bezpieczeństwa informatycznego i przeszkolenie z jej stosowania 

pracowników Klubu, 

 w razie potrzeby - wydanie pisemnej oceny nt. prawidłowości wdrażania/wdrożenia oprogramowań 

specjalistycznych przez firmy zewnętrzne,  

 okresowy przegląd komputerów, laptopów wykorzystywanych na stanowiskach pracy PKWK, w celu 

sprawdzenia aktualności oprogramowań systemowych i antywirusowych, stosowania haseł dostępu oraz 

innych koniecznych zabezpieczeń bezpieczeństwa IT,  

 udział w komisjach związanych z wyborem wykonawców w ramach postępowań o udzielanie zamówień 

publicznych z branży IT, 

 rozwiązanie bieżących problemów z obsługą stacji roboczych i oprogramowania (np. MS Office, MS 

Windows), 

 usuwanie bieżących problemów ze sprzętem (np. stacje robocze, laptopy, urządzenia drukujące itp.). 

 

1.1. Wymagania dotyczące kwalifikacji Wykonawcy: 

do wykonania usługi Wykonawca wskaże siebie lub inną osobę legitymującą się wyższym wykształceniem 

informatycznym (dołączyć odpowiedni dokument do oferty).  

 

II. Istotne warunki zamówienia to m.in.: 

 

1.1. Wielkość zamówienia i warunki świadczenia usług: 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie realizacji usług, o których mowa w rozdziale I., Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie za każdy miesięczny okres rozliczeniowy, obliczone jako iloczyn liczby 

roboczogodzin świadczenia Usług i ceny jednostkowej za roboczogodzinę, która wynosi ________ złotych 

(słownie: ___________________), w tym podatek od towarów i usług (VAT) – dalej jako „Wynagrodzenie”.  

2. Częstotliwość świadczonych usług oraz faktyczna liczba przepracowanych godzin przez Wykonawcę 

zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego. 

3. Łączny zakres usług, o których mowa w rozdziale I., w czasie obowiązywania Umowy nie może 

przekroczyć wartości  24.000 złotych netto. 

4. W celu sprawnej realizacji usługi Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny oraz e-mailowy w każdy 

dzień roboczy w godzinach od 8.00 do 16.00. 

5. Każdorazowe Wynagrodzenie Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury VAT i dołączonego do niej zestawienia z opisem wykonanych czynności i liczbą roboczogodzin 

poświęconych na ich realizację, w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

6. Okres trwania usługi - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia lub do 

wyczerpania środków finansowych przewidzianych na zamówienie, tj. do kwoty 24.000 zł netto.   

 

III. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z oferentami jest:  
 

P. Agnieszka Iżewska, e-mail: a.izewska@pkwk.org 

 

IV. Zamawiający zastrzega możliwość porozumiewania się z Wykonawcami wyłącznie drogą 

elektroniczną. Adresy poczty elektronicznej Zamawiającego: a.izewska@pkwk.org. 
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V. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z załączonym Formularzem Ofertowym. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania. 

a) Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej: 

Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, 

 

VI. Termin i sposób składania ofert 

 

1. Ofertę w wersji elektronicznej należy wysłać do dnia 29.10.2021 r.(decyduje data wpływu do 

Zamawiającego) na adres: pkwk@pkwk.org 

 

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. 

 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, opisu     

przedmiotu zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie.   

 

4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia na dowolnym etapie.  

 

VII.   Informacje dla oferenta 

 

1. Oferta z najniższą ceną wykonania przedmiotu zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. 

 

2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawiera 

taką samą cenę, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę, która jako pierwsza została złożona do 

PKWK.  

 

VIII. Odrzucenie oferty 

 

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który: 

a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego, 

b) nie spełnia warunku udziału w postępowaniu (kwalifikacji zawodowych), 

c) złożył ofertę po terminie składania ofert. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do doprecyzowania przedmiotu zamówienia, zapisów umownych,w tym 

negocjacji cenowych z Wykonawcami, na każdym etapie postępowania. 
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