Załącznik nr 4
do „ Regulaminu udzielania zamówień
publicznych o wartości do 30 000 euro”

Znak sprawy KG.261.6.2015
ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę
a)20 kompletów komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem i 20 szt. monitorów oraz
b)10 kompletów podzespołów do komputerów
wartości poniżej 30 000 euro netto
Zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach
Barlewiczki 13 82-400 Sztum
zaprasza do złożenia oferty na:
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa;
a) 20 kompletów komputerów stacjonarnych wraz z monitorem i systemem operacyjnym jako gotowe
stanowiska do pracowni komputerowej oraz
b) 10 kompletów podzespołów do komputerów do samodzielnego montażu
na potrzeby pracowni komputerowych wg. specyfikacji zamieszczonej poniżej. Specyfikacja
sprzętowa ma charakter przykładowy i dotyczy wymagań minimalnych. Sprzęt musi być fabrycznie
nowy, bez śladów użytkowania. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania do
siedziby Zamawiającego.
a) Specyfikacja dot. 20 komputerów stacjonarnych:

Podzespoły

Procesor

Płyta główna

Opis minimalnych wymagań
Architektura: 64 bit
Liczba rdzeni: 4, liczba wątków: 4
Bazowa częstotliwość taktowania procesora: 3,2 GHz
Obsługa:
DirectX 11.1
Zintegrowany układ
OpenGL 4.0
graficzny
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy: 3
Obsługiwana rozdzielczość: 1920x1080@60Hz
Zintegrowana karta muzyczna, zintegrowana karta sieciowa
Gniazda rozszerzeń:
1 x PCIe 3.0/2.0 x16
1 x PCIe 2.0 x16
2 x PCIe x1, 2 x PCI
Porty USB:
6 x USB 3.0/2.0
Tylne porty wejścia/wyjścia:
1 x DVI-D
1 x D-Sub

1 x HDMI
Pamięć operacyjna
(RAM)
Pamięć masowa
Napęd optyczny
Obudowa

Monitor

Zasilacz

Klawiatura

Mysz

System operacyjny

16 GB DDR3, 1866 MHz
1TB, SATA/600, 7200RPM, 64MB cache
Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer
Typ obudowy: Midi Tower
Kompatybilność: ATX, Micro ATX (uATX)
Dodatkowe cechy: zasilacz mocowany na dole
Przekątna ekranu: 21.5 Cala
Rodzaj podświetlenia: LED
Czas reakcji: 5ms
Podstawowe złącza:
Cyfrowe (DVI-D)
Analogowe (D-Sub)
Moc: 400W
Certyfikat sprawności: 80 Plus Bronze
Układ PFC: Aktywny
Chłodzenie: Wentylator 120 mm
Interfejs: USB
Konstrukcja:
Diody funkcyjne
Składane nóżki
Rodzaj: optyczna
Liczba przycisków: 3
Rolka przewijania
Profil myszy: uniwersalny
Interfejs: USB
Typ licencji: komercyjna
Wersja językowa: Polska
Architektura: 64 bit
Pełne wsparcie zestawu funkcji API: DirectX 11.1

b) Specyfikacja dotycząca 10 kompletów podzespołów:
Podzespół
Opis
Procesor
typ gniazda Socket AM3+
ilość rdzeni 4 szt.
częstotliwość taktowania procesora 3800 MHz
częstotliwość taktowania magistrali 2000 MHz
pojemność pamięci cache L2 4096 kb
pojemność pamięci cache L3 4096 kb
maksymalny pobór mocy 95 W
dołączony wentylator
Płyta główna
Gniazdo procesora Socket AM3+
Maksymalna ilość procesorów
1
Hyper Transport 3.0
Pamięć Typ DDR3 Ilość slotów 2
Częstotliwości pracy [MHz] 1066, 1333, 1600
Dual-Chanel
Zintegrowana karta graficzna

Pamięć
Dysk
Zasilacz
DVD-RW

Hybrid CrossFireX
Zintegrowana karta dźwiękowa
Zintegrowana karta sieciowa
10/100/1000
Gniazda rozszerzeń 1x PCI, 1x PCI Express 2.0 x1,1x
PCI Express 2.0 x16
Złącza napędów
4x SATA II
DDR3 4G, 1600MHz, CL9,
3.5'', 250GB, SATA/600, 7200RPM, 16MB
Moc: 400W,
Certyfikat sprawności: 80 Plus Bronze

2. Termin realizacji zamówienia: grudzień 2015 r.
3. Warunki płatności: Należność za wykonaną usługę realizowana będzie w formie
przelewu w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji określającej szczegółowe warunki udziału w
zapytaniu ofertowym: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach
Barlewiczki 13 82-400 Sztum:
- w zakresie przedmiotu zamówienia: Maciej Bajur e-mail bajur1968@o2.pl
- w zakresie procedury ofertowej: Beata Wudarczyk 640 57 00 wew. 18
e-mail cku.barlewiczki@poczta.fm
5. Kryteria wyboru ofert: 80 % cena, 20 % gwarancja
Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jaki wykonawca poniesie z
tytułu należytej realizacji Zamówienia (w tym koszty dostarczenia, załadunku, rozładunku,
ubezpieczenia transportu przedmiotu zamówienia do czasu jego odbioru)
Sposób obliczania ceny:
Cena – waga – 80

C=

cena oferowana minimalna brutto
---------------------------------------- X 80 %
cena badanej oferty brutto

Gdzie:
Cilość punktów za cenę
Sposób obliczania długość okresu gwarancji:
Gwarancja – waga – 20

G=

Gwarancja badanej oferty (w m-cach)
---------------------------------------X 20 %
Gwarancja maksymalna (w m-cach)

Gdzie:
Gilość punktów za długość okresu gwarancję
Razem = cena + gwarancja
Wskazówka: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia będą
dokonywana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

6. Warunki gwarancji: Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia jednakowego
okresu gwarancji jakości na wszystkie dostarczone w ramach umowy produkty. Jeżeli okres
gwarancji producentów poszczególnych komponentów/podzespołów będzie krótszy niż
oferowany przez Wykonawcę, Wykonawca zapewni na własny koszt i ryzyko gwarancję
dostarczonych rozwiązań w pozostałym okresie. Serwis gwarancyjny obejmuje wszelkie
usługi zapewniające prawidłowe działanie zestawu komputerowego, tj usuwanie awarii i
usterek. Każdy sprzęt/element dostarczony przez Wykonawcę objęty gwarancją jakości
posiadać będzie kartę gwarancyjną, zawierającą typ, nr seryjny itp. Karty gwarancyjne
przygotowuje Wykonawca i przekazuje Zamawiającemu w dniu dostawy sprzętu. Karty
gwarancyjne przechowuje Zamawiający i udostępnia je każdorazowo Wykonawcy w trakcie
realizowania przez niego naprawy gwarancyjnej. Po usunięciu każdej awarii czy usterki
Wykonawca zobowiązuje się do doprowadzenia zestawu komputerowego do stanu integralnej
całości w rozumieniu poprawnego działania wszystkich zainstalowanych komponentów
(oprogramowania i sprzętu), usługa ta nie dotyczy podzespołów wymienionych w pkt. b).
Każda naprawa gwarancyjna będzie zakończona wpisem do karty gwarancyjnej, wykonanym
przez Wykonawcę. Usługi serwisu mają być realizowane w następujący sposób: czas naprawy
sprzętu nie może być dłuższy niż 21 dni roboczych, w przypadku wystąpienia min. 3 awarii
tego samego urządzenia (elementu zestawu komputerowego/podzespołu) w okresie kolejnych
6 miesięcy, Wykonawca wymieni urządzenie na nowe. Wymieniane urządzenie/element
będzie dostarczone, skonfigurowane i uruchomione na koszt Wykonawcy (konfiguracja nie
dotyczy podzespołów wymienionych w pkt. b). W przypadku braku reakcji ze strony
Wykonawcy na zgłoszenie awarii/usterki Zamawiający rezerwuje sobie prawo zlecenia
naprawy osobie trzeciej, a kosztami tej naprawy obarczy Wykonawcę.
Wymagana dokumentacja
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wymaganych certyfikatów/deklaracji
zgodności/licencji dla dostarczonego sprzętu i oprogramowania. Zamawiający nie dopuszcza
dostarczenia licencji na oprogramowanie wymagający okresowego płatnego odnowienia
subskrypcji.
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie
pisemnej, na załączonym formularzu i dołączyć do oferty:
- parafowany wzór umowy.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Oferta powinna być
podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do występowania w jego imieniu.
Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym
podpisem wykonawcy lub osoby uprawnionej. Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1
ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do Wykonawcy.
Gotową ofertę należy przesłać pocztą lub dostarczyć na adres Zespołu Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach, Barlewiczki 13 82-400 Sztum z dopiskiem na
kopercie „Oferta na dostawę komputerów stacjonarnych”
8. Termin złożenia ofert:
ofertę należy złożyć do dnia 11.12.2015 r. do godz. 13.00. Oferty, które dotrą do
Zamawiającego po wyznaczonym terminie, mimo iż zostały wysłane wcześniej nie będą
rozpatrywane.

Zatwierdzam:

