Kościan, 2016-03-09
OR 021. 7 .2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem
ofertowym na zakup:
1. Zestawy komputerowe - 6 sztuk
2. Drukarki monochromatyczne – 4 sztuki
3. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe atramentowe
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szczepanowskiego 1
64-000 Kościan
tel. 065 512 06 22
e-mail: poczta@ops.koscian.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup:
1. Zestaw komputerowy - 6 sztuk, w skład których wchodzi:
•
•
•

jednostka centralna
monitor
zasilacz awaryjny UPS

Jednostki centralne

Wiatrak
Pamięć
Płyta główna

Procesor czterordzeniowy, czterowątkowy, zegar 3.2 GHz 6MB cache
LGA1151, instrukcje 64 bit, maksymalne TDP = 65 W
Test - AIDA64 Extreme Edition CPU Queen minimum 30605 punktów
Test - Passmark Performance CPU Mark minimum 7293 punktów
Box
Pamięć DDR3 8GB/1600MHz PC3-12800 CL.11
Płyta główna DDR3/SATA3/USB3.0/PCIe3.0/s.1151

Dysk twardy

Dysk SSD 240GB SATA III transfer minimum (500/500)

Nagrywarka

Nagrywarka DVD-RW

Karta graficzna
Karta muzyczna
Karta sieciowa
klawiatura+ mysz

zintegrowana
zintegrowana
zintegrowana
zestaw klawiatura + mysz przewodowe USB
Zapewniająca właściwą cyrkulację powietrza, Zasilacz mocowany na dole
obudowy.

Procesor

Obudowa

System Operacyjny

MS Windows 7 Professional SP1 OEM 64 - bit PL

Zasilacz

Zasilacz minimum 400 W

Oprogramowanie

MS Office Home & Business 2016 OEM PL

Monitory
Typ matrycy

LED, TN

Przekątna ekranu
Format ekranu

21,5"
16:09

Nominalna rozdzielczość

1920 x 1080

Wielkość plamki

0.25 mm

Jasność

250 cd/m2

Kontrast statyczny
Kontrast dynamiczny

1000:01:00
12 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie

170 stopni

Kąt widzenia w pionie

160 stopni

Czas reakcji
5 ms
Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Rodzaje wyjść / wejść

Dodatkowe informacje
Dołączone akcesoria

VGA (D-sub) - 1 szt.
DVI-D - 1 szt.
Regulacja pochylenia
MoŜliwość montaŜu na ścianie
Kabel VGA, przewód zasilający

Zasilacze awaryjne UPS
Przepięciowe, przeciąŜeniowe, ochrona linii tel. RJ11,
Zabezpieczenie
Auto test, automatyczny bezpiecznik,
ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora
Warunki pracy
Temperatura 0 - 40 stopni C
Wilgotność
0-90%
Spełniane Normy i Certyfikaty CE
Moc pozorna
625 VA
Moc skuteczna
360 W
Czas przełączania
4 ms
Typ akumulatora
12v/7Ah
Napięcie wyjściowe
230 V
Napięcie wejściowe (zakres)
162 - 290 V
Czas podtrzymania (średni)
5,0 - 20,0 min
Ilość gniazd wyjściowych
2 x schucko

2. Drukarka monochromatyczna – 4 sztuki
Technologia druku

Laserowa, monochromatyczna

Maksymalny format nośnika
Podajnik papieru

A4
250 arkuszy

Odbiornik papieru

100 arkuszy

Szybkość druku w mono

30 str./min

Maksymalna rozdzielczość druku

2400 x 600 dpi

Miesięczne obciąŜenie

10000 str./miesiąc

Druk dwustronny (dupleks)

Automatyczny

Interfejsy

USB 2.0
LAN (Ethernet)

Wyświetlacz

Wbudowany

Dołączone akcesoria

Kabel zasilający
Toner startowy
Sterowniki

3. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe atramentowe – 1 sztuka
Technologia druku
Obsługiwany typ nośnika

Obsługiwany format nośnika

Podajnik papieru
Odbiornik papieru
Szybkość druku w kolorze
Szybkość druku w mono
Maksymalna rozdzielczość druku
Rozdzielczość skanowania

Atramentowa, kolorowa
Papier zwykły
Papier fotograficzny
Koperty
Etykiety
A4
A5
A6
B5
DL
Letter
Formaty niestandardowe
A3
250 arkuszy
50 arkuszy
27 str./min
35 str./min
6000 x 1200 dpi
2400 x 2400 dpi

Druk dwustronny (dupleks)
Interfejsy

Wyświetlacz
Dodatkowe informacje

Dołączone akcesoria

Tusze

Automatyczny
USB 2.0
Wi-Fi
LAN (Ethernet)
Wbudowany
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
Wbudowany czytnik kart pamięci
Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów
Kabel zasilający
Zestaw tuszów startowych
Kolorowe wydajność przynajmniej 1000 stron, czarny
2300 stron

III. 1.Termin realizacji zamówienia:
do 25.03.2016r.
2. okres gwarancji:
według właściwości produktów
IV. Kryterium wyboru oferty:
NajniŜsza cena
V. Sposób obliczenia ceny:
Cenę naleŜy podać zgodnie z formularzem oferty. Cena obejmuje wszystkie koszty
wykonania zamówienia i winna być określona cyframi i słownie.
VI. Do oferty naleŜy dołączyć dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeŜeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik
takŜe pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji.
VII. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem, naleŜy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa
i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis "Oferta na zakup zestawów
komputerowych".
VIII. Warunki dotyczące wykonawcy (wymagane uprawnienia lub koncesje i zezwolenia,
doświadczenie kwalifikacje pracowników, wymagane ubezpieczenie, urządzenia itp.):
Posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.
IX. Ofertę naleŜy złoŜyć do dnia 17.03.2016r. do godz. 1300 w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Kościan w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta na zakup zestawów komputerowych – Nie otwierać przed 17.03.2016r. do godz. 1300”
lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: poczta@ops.koscian.pl
wpisując w tytule e-maila: „Oferta na zakup zestawów komputerowych – Nie otwierać przed
17.03.2016r. do godz. 1300”

X. Oferty złoŜone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
XI. Pracownik Zamawiającego uprawniony do udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu
zamówienia:
Piotr Potocki tel. 65 512 06 22 wew. 22 email: informatyk@ops.koscian.pl

W załączeniu:
1. Formularz oferty.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kościanie

Mirosława Lubińska

Formularz oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
NAZWA:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ADRES:
……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………….
NIP: …………………………………………………………………………………………….
Nr KRS / EDZG ………………………………………………………………………………...
Faks / e-mail …………………………………………………………………………………….

Oferuje dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnego z zapytaniem ofertowym z dnia
09.03.2016 r. za cenę:
1. Zestaw komputerowy - 6 sztuk:
1. cena netto za jeden zestaw ........................................
2. kwota/stawka.....................................podatku (VAT)
3. cena brutto za jeden zestaw......................................
Brutto słownie: ………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...............................
2. Drukarka monochromatyczna – 4 sztuki
1. cena netto za jedną drukarkę ........................................
2. kwota/stawka.....................................podatku (VAT)
3. cena brutto za jedną drukarkę......................................
Brutto słownie: ………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...............................
3. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe atramentowe – 1 sztuka
1. cena netto za jeden zestaw ........................................
2. kwota/stawka.....................................podatku (VAT)
3. cena brutto za jeden zestaw......................................
Brutto słownie: ………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………..............................

1. Cena realizacji zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, które wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z wykonaniem
zamówienia.
2. Termin realizacji zamówienia: do 25.03.2016r.
3. Warunki płatności: rozliczenie
przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o
wystawioną fakturę w ciągu 14 dni od daty doręczenia faktury zamawiającemu, na rachunek
bankowy wskazany w fakturze.

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, Ŝe:
 akceptujemy warunki określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym,
 uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez 15 dni, od dnia złoŜenia oferty,
 gwarantujemy realizację zamówienia w terminie wskazanym w ofercie i zobowiązujemy się do
zawarcia umowy zgodnie ze złoŜoną ofertą,
 uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
1. …………………………………………………………………………………......
2. ……………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………..
………………dnia …….…………

……………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej)
(pieczęć Wykonawcy)

