Kościan, 2018-11-21
OR.232.1.2018
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 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem
ofertowym na zakup:
1. Komputer mobilny – Laptop / Notebook – 3 sztuki
2. Komputer stacjonarny w obudowie SFF – 8 sztuk
3. Monitor – 5 sztuk
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szczepanowskiego 1
64-000 Kościan
tel. 065 512 06 22
e-mail: zamowienia@ops.koscian.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup:
1. Komputer mobilny – Laptop / Notebook

Komputer mobilny – Laptop / Notebook
4 logiczne rdzenie, 2 fizyczne, zegar nominalny minimum 2,60 GHz,
Procesor

tryb turbo, pamięć cache min 3 MB, Osiągający w teście PassMark
CPU Mark wynik minimum 4000 punktów.
http://www.cpubenchmark.net

Pamięć RAM
Dysk
Napęd
Ekran, matryca
Komunikacja
Gniazda zewnętrzne

8 GB DDR3 / DDR4
Fabrycznie nowy SSD 120 GB zastosowane pamięci: SLC lub MLC,
kontroler: Marvell, MGX, Phison. Producentów o dobrej reputacji.
Nagrywarka DVD
15,6", LED/IPS, matowy, 1366 x 768 pikseli lub wyższa, 16:9 panorama
WiFi 802.11 a/g/n, LAN 10/100/1000 Mb/s,
VGA, DisplayPort, E-Sata 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, EC, 2xAudio,
FireWire, Lan, COM

Zasilanie, Bateria

zasilacz AC 230V, zapewniająca minimum godzinę pracy

Pochodzenie / stan

Poleasingowy (używany), technicznie sprawny, wizualnie estetyczny

Dodatkowe informacje

Czytnik kart SD

Windows 10 Professional x64 Polski, zainstalowany legalny system
System

operacyjny wraz z naklejką licencyjną, informacja o zainstalowanym

systemie na fakturze VAT,
2. Komputer stacjonarny w obudowie SFF

Komputer stacjonarny w obudowie SFF
4 rdzeniowy, 4 wątkowy, zegar nominalny min 3,20 GHz, tryb turbo
Procesor

pamięć cache 6MB, Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik
min. 7100 punktów. http://www.cpubenchmark.net

Pamięć RAM
Dysk
Napęd
Ekran, dźwięk
Gniazda zewnętrzne
Gniazda rozszerzeń
wewnętrzne
Pochodzenie / stan

8 GB DDR3 / DDR4
Fabrycznie nowy SSD 120 GB zastosowane pamięci: SLC lub MLC,
kontroler: Marvell, MGX, Phison. Producentów o dobrej reputacji.
Nagrywarka DVD
Zintegrowane
2 x USB 3.0, 6 x USB 2.0, DP (DisplayPort), VGA, RJ45, Audio
2 x DIMM DDR3, 1 x PCI-e x16, 3 x PCI-e x1, 2 x SATA
Poleasingowy (używany), technicznie sprawny, wizualnie estetyczny
Windows 10 Professional x64 Polski, zainstalowany legalny system

System

operacyjny wraz z naklejką licencyjną, informacja o zainstalowanym
systemie na fakturze VAT,

3. Monitor

Monitor
Rodzaj ekranu
Typ
Rozdzielczość
Przekątna, proporcje
Pochodzenie / stan
Regulacja wysokości oraz
kąta pochylenia
Złącza

LED/IPS
IPS
Minimum 1920x1200
24", panorama
Poleasingowy (używany), technicznie sprawny, wizualnie estetyczny
TAK
VGA, DVI, Display port

III. 1.Termin realizacji zamówienia:
do 31.12.2018r.
2. okres gwarancji: 24 miesiące
IV. Kryterium wyboru oferty:
Najniższa cena
V. Sposób obliczenia ceny:
Cenę należy podać zgodnie z formularzem oferty. Cena obejmuje wszystkie koszty
wykonania zamówienia i winna być określona cyframi i słownie.
VI. Do oferty należy dołączyć dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik
także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji.
VII. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa
i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis "Oferta na zakup sprzętu
komputerowego".
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 należy złożyć do dnia 29.11.2018r. do godz. 1300 w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Kościan w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta na zakup sprzętu komputerowego – Nie otwierać przed 29.11.2018r. do godz. 1300”
lub
przesłać
za
pomocą
poczty
elektronicznej
na
adres
e-mailowy:
zamowienia@ops.koscian.pl wpisując w tytule e-maila: „Oferta na zakup sprzętu
komputerowego – Nie otwierać przed 29.11.2018r. do godz. 1300”
X. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
XI. Pracownik Zamawiającego uprawniony do udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu
zamówienia:
Piotr Potocki tel. 65 512 06 22 / 511 473 671 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
21.11.2018 r. za cenę:
1. Komputer mobilny – Laptop / Notebook z oprogramowaniem:
1. cena netto za jeden zestaw ........................................
2. kwota/stawka.....................................podatku (VAT)
3. cena brutto za jeden zestaw......................................
Brutto słownie: ………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...............................
2. Komputer stacjonarny w obudowie SFF:
1. cena netto za jeden zestaw ........................................
2. kwota/stawka.....................................podatku (VAT)
3. cena brutto za jeden zestaw......................................
Brutto słownie: ………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………..............................
3. Monitor:
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 31.12.2018r.
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, że:
 akceptujemy warunki określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym,
 uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 15 dni, od dnia złożenia oferty,
 gwarantujemy realizację zamówienia w terminie wskazanym w ofercie i zobowiązujemy się do
zawarcia umowy zgodnie ze złożoną 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)

