Nabywca: Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, NIP 642-001-07-58
Odbiorca: Zespół Szkół Budowlanych, ul. Świerklańska 42, 44-200 Rybnik , Tel. 32 4222279, 32
4222796, e-mail: zsbrybnik@gmail.com
Rybnik dn. 26.02.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zespół

Szkół

Budowlanych

w

Rybniku,

ul.

Świerklańska

42

zwraca

się

z

prośbą

o

przedstawienie

oferty

cenowej

z uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Przedmiot zamówienia: zakup wraz z dostawą sprzętu informatycznego na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku.
L.p.

Nazwa

Specyfikacja techniczna – załącznik nr 1

1.
2.

Termin realizacji zamówienia: do 7 dni od dnia zawarcia umowy

3.

Miejsce realizacji zamówienia – dostawa w godzinach 7:30-15:30 do siedziby Zamawiającego 44-200 Rybnik,
ul. Świerklańska 42, sekretariat.

4.

Wymagania dotyczące Zamówienia :
1).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

2).

Sprzęt należy dostarczyć z kompletem kabli.

3).

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku na własny koszt, a także
musi zapewnić załadunek transport i rozładunek dostarczonych materiałów.

4).

Wszystkie oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, i pochodzić z bieżącej produkcji. Termin „nowe” użyty w opisie przedmiotu
zamówienia oznacza, że wszystkie elementy, z których wyprodukowano przedmiot zamówienia nie były wcześniej używane.

5).

Na oferowane artykuły Wykonawca udzieli minimalnej gwarancji:
L.p.

Nazwa

Okres gwarancji
36 miesięcy

20.

Router
Switch zarządzany
Płyta główna
Zasilacz do monitora
Kabel Digitus HDMI-DVI
Kabel Wentronic HDMI – HDMI
Karta graficzna
Pendrive
Dysk twardy HDD wewnętrzny 4TB 3,5"
Dysk Twardy HDD zewnętrzny
Podkładka pod mysz
Zasilacz komputerowy
Dysk SSD zewnętrzny
Uniwersalny uchwyt na projektor
Kabel do projektora VGA-VGA
Karta graficzna
Urządzenie wielofunkcyjne
Nagrywarka Blu-Ray wewnętrzna
Dysk zewnętrzny
Procesor Intel Core i5 Socket-1150

21.

Kamera internetowa

36 miesięcy

22.

Program graficzny Corel PaintShop Pro 2018 ML Licencja EDU

-

23.

Antywirus ESET NOD 32 ENDPOINT

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

36 miesięcy
36 miesięcy
12 miesięcy
36 miesięcy
36 miesięcy
36 miesięcy
36 miesięcy
36 miesięcy
36 miesięcy
24 miesiące
24 miesiące
36 miesięcy
24 miesiące
24 miesiące
36 miesięcy
12 miesięcy
24 miesiące
36 miesięcy
36 miesięcy

6).

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty przekazania zamawiającemu całego przedmiotu zamówienia.

7).

Reakcja na zgłoszenie usterki w okresie trwania gwarancji, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny oraz usunięcia usterki w okresie nie dłuższym
niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia; przy dłuższym okresie Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach,

8).

Dokonywania napraw gwarancyjnych dostarczonych urządzeń w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku konieczności naprawy poza siedzibą,
podstawienia narzędzia zastępczego o takich samych parametrach co urządzenie naprawiane (w razie, gdy usunięcie usterki przekroczy 3 dni
robocze),

9).

Wykonywania działań gwarancyjnych i serwisowych w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy, łącznie z kosztami transportu, dojazdu, delegacji,
części i usług itp.
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10). W przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii, tego samego typu dla danego urządzenia, Wykonawca wymieni całe urządzenie na nowe,
11). W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji dyski pozostają u Zamawiającego,
12). Serwis urządzeń będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta
13). Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę musi spełniać niżej wymienione wymagania ( jeżeli dotyczy):
a.

posiada deklarację zgodności CE,

b.

producent sprzętu posiada Certyfikat ISO 9001,

c.

jest produkowany zgodnie z normami Energy Star ,

14). Wszelki koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
15). Zamawiający w każdym z tych przypadków dopuszcza zaproponowanie produktów równoważnych spełniających wymagania techniczne zawarte
w opisie przedmiotu zamówienia w danej pozycji. Przez materiał równoważny Zamawiający rozumie oferowany asortyment o parametrach takich
samych bądź lepszych w stosunku do typu zamawianego produktu fabrycznie nowego. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, to
po stronie Wykonawcy leży obowiązek wykazania, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu
zamówienia.
16). Użyte w dokumentacji nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie maja na celu
preferowanie wyrobu lub materiałów danego producenta lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy –
parametry techniczne nie gorsze od podanych.
5.

Opis kryteriów . którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert:
1.

Wykonawca określi cenę jednostkową brutto i wartość brutto realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty.

2.

Cena powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające wprost (ewentualne rabaty i upusty), a
także koszty nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia.

3.

Zamawiający nie udziela zaliczek.

4.

Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ilościowym muszą być wyliczone do dwóch miejsc po przecinku.

5.

Brak wypełnienia ceny jednostkowej brutto, wartości brutto w formularzu ofertowym oraz zmiana przedmiotu zamówienia spowoduje
odrzucenie oferty.

6.

Zakup ( switch, router) jest realizowana z zastosowaniem stawki podatkowej 0%.

7.

Do przeliczenia ceny w kryterium „cena” brane będą pod uwagę wartości brutto.

8.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium – przypisując mu odpowiednią wagę procentową:

Cena oferty

-

100 %

(1% = 1 pkt)

Kryterium cena – należy ustalić cenę oferty dla całego zakresu zamówienia.
Za zaoferowaną cenę łączną wynikającą z oferty można otrzymać maksymalnie 100 pkt. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostali
wykonawcy uzyskują ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru:
Najniższa oferowana cena
Ilość punktów =

-------------------------------------------------- x 100
Cena zaoferowana w ofercie badanej

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów zebranych przez poszczególne oferty zostanie zsumowana. Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.
6.

Oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
1.

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2.

posiadania wiedzy i doświadczenia,

3.

dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

7. Przygotowanie oferty.

1.
2.

Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką.
Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy w sposób nie budzący zastrzeżeń ( czytelnie lub z pieczątką imienną).

3.
4.
8.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszym zapytaniem ofertowym oświadczenia i załączniki.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Sylwestra Nagler – Minakowska, tel. 32/4222796, adres email. zsbrybnik@gmail.com, fax: 32/ 42 22 279
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9.

Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 05.03.2018r. godzina: 9.00

10.

Ofertę można dostarczyć osobiście na adres: ....Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42 lub przesłać pocztą (lub kurierem) na
adres: .. Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42……………. lub na adres email. zsbrybnik@gmail.com

11.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2018 r. o godzinie 9.15

12.

Ogłoszenie wyników :
1)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie przesłana na piśmie wszystkim uczestnikom.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2- oferta
Załącznik nr 3- wzór protokołu zdawczo- odbiorczego
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 26.02.2018r.
L.P.

Nazwa produktu

Nazwa podzespołu

Liczba sztuk

1

Router
np.
TP-Link router Archer VR900

Liczba portów - RJ-45 4 x RJ-45

1

Gwarancja
lat
3

1

3

1

3

lub inny o takich samych
parametrach lub lepszych

Liczba portów - RJ-11 1x RJ-11
Porty LAN - 3x 10/100/1000Mbps
Porty USB - 2xUSB 3.0
Standard WiFi
11 Mb/s - 802.11b
54 Mb/s - 802.11g
54 Mb/s - 802.11a
600 Mb/s - 802.11n
1300 Mb/s - 802.11ac
Pasmo - 2,4 GHz i 5 GHz
Zabezpieczenia filtrowanie adresów - MAC
WEP WPA WPA-PSK WPA2 WPA2-PSK
Rodzaj anteny - Zewnętrzna
Typ podłączenia - ADSL (złącze telefoniczne)
Obsługa - VPN
Qos (kontrola ruchu sieci)
Serwer druku

2

Switch zarządzalny np.
TP-Link TL-SL2428 L2
lub inny o takich samych
parametrach lub lepszych

Porty - 24 porty RJ45 10/100Mb/s (Autonegocjacja/Auto MDI/MDIX)
4 porty RJ45 10/100/1000Mb/s
Standardy i protokoły - IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE
802.3ab,IEEE802.3z,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3x,IEEE 802.1d,IEEE
802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1q,IEEE 802.1x,IEEE 802.1p
Przepustowość - 12,8Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów - 9,5Mp/s
Tablica adresów MAC - 8k
Ramki jumbo - 10240 Bajtów

3

Płyta główna np.
ASRock Z97 Anniversary
lub inna o takich samych
parametrach lub lepszych

Format płyty - ATX
Gniazdo procesora - LGA 1150
Obsługiwane procesory - Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, Celeron
Ilość gniazd procesora - 1
Pamięć Typ pamięci - DDR3
Taktowanie pamięci - 3100/2933/2800/2400/2133/1866/
1800/1600/1333/1066 MHz
Maksymalna ilość pamięci - 32 GB
Karta graficzna - Zintegrowana
Karta dźwiękowa - Zintegrowana
Karta sieciowa - zintegrowana
SATA3 - (6)
PCI - (2)
PCI Express x1 tak - (3)
Złącza panelu tylnego - HDMI
LAN (RJ45) - tak (1)

4

4

Zasilacz do monitora Acer
g226hql

Moc - 30 wat
Prąd - 1,58 A
Napięcie - 19 V

1

1

5

Kabel Digitus HDMI – DVI
lub inny o takich samych
parametrach lub lepszych

Typ A, 4 metry

2

3

6

Kabel Wentronic HDMI – HDMI
lub inny o takich samych
parametrach lub lepszych

High Speed HDMI , 4 metry

2

3

7

Karta graficzna np.
MSI Radeon RX550 Aero
lub inna o takich samych
parametrach lub lepszych

DisplayPort: 1x DisplayPort
Dodatkowe: Nie
DVI: 1x DVI-D
HDMI: 1x HDMI
Ilość pamięci RAM: 2 GB

1

3

8

Pendrive np.
Adata UC370 64GB USB-A
3.1/USB-C OTG lub inny o takich
samych parametrach lub lepszych

Typ podłączenia - USB 3.1 typ C oraz typ A
Obsługa - USB OTG (on the go)
Pojemność - 64gb

1

3

9

Dysk twardy HDD wewnętrzny
4TB 3,5" np.
WD WD40EZRZ Blue 4TB 3,5"
lub inny o takich samych
parametrach lub lepszych

1

3

10

Dysk Twardy HDD zewnętrzny np.
Adata DashDrive Durable
HD650 2TB USB3.0
lub inny o takich samych
parametrach lub lepszych

Pojemność 4 TB
Format 3,5 cala
Typ podłączenia SATA III
Bufor pamięci 64 MB
Obroty na min. 5400 obr/min
Zasilanie SATA
średni czas dostępu 9 ms
wytrzymałość na wstrząsy w czasie pracy 65 G
wytrzymałość na wstrząsy w czasie spoczynku
300 G
minimalna głośność 28 dB
Typ - zewnętrzny
Pojemność - 2 TB
Format przenośny - 2,5"
Typ podłączenia - USB 3.0 i USB 2.0
Funkcje dodatkowe - wstrząsoodporny, odporny na
zarysowania
Zasilanie - USB
Kolor - czarny

2

3

11

Podkładka pod mysz np. HAMA
228485
lub inna o takich samych
parametrach lub lepszych

Rodzaj materiału - PVC, papier, EVA
Podpórka pod nadgarstek – nie
Rozmiar/Wymiary - (szer. x gł.)22,3 x 18,3 x 0,6 cm
Antypoślizgowy spód podkładki

3

2

12

Zasilacz komputerowy np. Zalman
ZM400-LX 400W
lub inny o takich samych
parametrach lub lepszych

Moc - 400 W
standard - ATX
wersja standardu ATX - ver. 2.3
wtyczka zasilania [pin]:
1 x Floppy
4 x 4-pin Molex
4 x SATA
4/8 EPS 12V
ATX 24pin
funkcja PFC - tak
typ PFC - Aktywny
filtry:
przeciwprzeciążeniowy,
przeciwprzepięciowy,
przeciwzwarciowy,
ilość wentylatorów chłodzących - 1
średnica wentylatorów - 120 mm
szerokość - 140 mm
głębokość - 150 mm
wysokość - 86 mm
dodatkowe informacje - Sprawność 84% (typowe obciążenie
230V)

1

2

5
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Dysk SSD zewnętrzny np. ADATA
SU650 240GB
lub inny o takich samych
parametrach lub lepszych

format szerokości- 2.5 cala
typ - SSD
interfejs - Serial ATA III
pojemność - 240 GB
rodzina produktów - SU650
maks. transfer zewnętrzny - 600 MB/s
szybkość zapisu - 450 MB/s
szybkość odczytu - 520 MB/s
średni czas dostępu - 0 ms
wytrzymałość na wstrząsy w czasie pracy - 1500 G
wytrzymałość na wstrząsy w czasie spoczynku - 1500 G
niezawodność MTBF - 2000000 godz.
minimalna głośność -0 dB

2

3

14

Uniwersalny uchwyt na projektor
np.
Techly Sufitowy uchwyt do
projektora
lub inny o takich samych
parametrach lub lepszych

montaż uchwytu - sufitowy
zastosowanie do - projektora
max. udźwig - 15 kg
regulacja wysokości - tak
regulacja kąta nachylenia (tilt) - tak

1

2

15

Kabel do projektora VGA-VGA np.
LogiLink VGA 10.0m

Typ kabel
zastosowanie - Kabel połączeniowy VGA
standard - VGA – VGA
końcówka - 1HD DSUB 15-pin męskie
końcówka - 2HD DSUB 15-pin męskie
możliwość pracy dwukierunkowej (duplex) -tak
długość - 1000 cm
materiał Ferryt – 2x
kolor – czarny
dodatkowe informacje - Transmisja danych wideo
Kabel z rdzeniem ferrytowym 2x Podwójne ekranowany
Standaryzowany według UL-2919 Drut AWG 30 RHOS

1

2

typ złącza - PCI-Express x16
producent chipsetu - NVIDIA
model chipsetu - GeForce GT 730
wielkość - pamięci1024 MB
typ zastosowanej pamięci - GDDR5
taktowanie rdzenia - 902 MHz
taktowanie pamięci - 5000 MHz
szyna danych pamięci - 64 bit
rodzaje wyjść/wejść:
1 x wyjście D-Sub
1 x wyjście DVI-D
1 x wyjście HDMI
wsparcie dla HDCP - tak
wsparcie dla CUDA - tak
obsługiwane standardy - DirectX 11
OpenGL 4.0
typ chłodzenia - wentylator

2

3

1

1

lub inny o takich samych
parametrach lub lepszych

16

Karta graficzna np.
Gigabyte GeForce GT 730 1GB
OC DDR5
lub inna o takich samych
parametrach lub lepszych

17

Urządzenie wielofuncyjne
Np.
HP DeskJet 4675 Ink Advantage
lub inna o takich samych
parametrach lub lepszych

technologia druku

atramentowa

maks. rozmiar nośnika

A4

rozdzielczość druku w czerni:1200 x 1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze:4800 x 1200 dpi
maks. szybkość druku mono: 9 str./min.
maks. szybkość druku kolor: 6 str./min.
gramatura papieru:75 - 90 g/m²
wyświetlacz: tak (LCD)
typ skanera: płaski
rozdzielczość skanera: 1200 dpi
głębia koloru

: 24 bit

obszar skanowania: 216 x 297 mm
szybkość kopiarki w czerni: 8 str./min.
szybkość kopiarki w kolorze: 4 str./min.

6

rozdzielczość kopiarki: 600 x 300 dpi
rozdzielczość faksu: 300 x 300 dpi
interfejs: USB 2.0, Wi-Fi
18

Nagrywarka Blu-Ray wewnętrzna
np.
ASUS DVD-REC Blu-Ray BW16D1HT
lub inna o takich samych
parametrach lub lepszych

Typ napędu: Blu-ray, DVD, CD

1

2

1

3

1

3

1

3

1

-

1

-

Interfejs: SATA
Czas Dostępu:
150 ms (CD)
160 ms (DVD)
180 ms (BD)
Szyfrowanie Disc encryption

19

Dysk zewnętrzny
np. WD My Passport 4TB
USB3.0 (niebieski lub czarny)
lub inny o takich samych
parametrach lub lepszych

Interfejs: USB 3.0
Pojemność: 4TB
Typ dysku: HDD
Wielkość dysku: 2.5 cala
Prędkość interfejsu:5Gb/s
Kolor: (niebieski lub czarny)

20

Procesor Intel Core i5 Socket1150
np. i5-4690 3,5GHz
lub inny o takich samych
parametrach lub lepszych

Socket 1150
Taktowanie: 3.5 GHz
Maksymalne taktowanie: 3.9 GHz
Pamięć Cache: 6 MB
Liczba rdzeni: 4
Liczba wątków: 4
Zintegrowany układ graficzny:
Intel HD Graphics 4600

21

Kamera internetowa
np. Microsoft LifeCam Studio
lub inna o takich samych
parametrach lub lepszych

Funkcja aparatu cyfrowego: tak
Funkcja kamery internetowej: tak
Interfejs: USB 2.0
Maks. Rozdzielczość: 2560x 2048 piksele
Maks. rozdzielczość trybu video: 1920 x 1080 piksele
Mikrofon: tak

Program graficzny Corel
PaintShop Pro 2018 ML
Licencja EDU

22

Program graficzny Corel PaintShop Pro 2018 ML
Wersja dla Windows
Licencja EDU
Okres licencji: bezterminowa

Antywirus

23

1.

Antywirus ESET NOD 32 ENDPOINT – 5 stanowisk ( 1 rok) lub
równoważny (aktualizacja)

Występujące w tabelach parametry należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie oferty na urządzenia lepsze,
a przynajmniej równoważne pod każdym względem. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany
jest załączyć do oferty szczegółowy opis parametrów.

2.

Zamawiający dopuszcza zmianę sprzętu informatycznego na sprzęt o parametrach nie gorszych, spełniający minimalne
wymagania Zamawiającego o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego i wynika z powodu zmiany parametrów
technicznych sprzętu, wycofania sprzętu ze sprzedaży lub w przypadku upadłości producenta.
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Załącznik nr 2 - zapytanie ofertowe z dnia 26.02.2018r.
.............................................
pieczątka firmowa

Rybnik dn...............

NIP.............................................................
Regon........................................................
Nr telefonu.................................................
Nr fax .......................................................
e-mail. .......................................................

1.

OFERTA
My, niżej podpisani, ………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Działając w imieniu i na rzecz ……………………………………….…..w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe
na............................……....................................................... składamy niniejszą ofertę:

3.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

4.

Oświadczamy że
1.

posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,

5.

2.

posiadamy wiedzę i doświadczenie,

3.

dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.

znajdujemy się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę (wraz z podatkiem
VAT)___________________zł, słownie złotych: ...................................................Powyższa kwota zawiera podatek VAT w
wysokości: .................PLN, tj. wg stawki ........%

6.

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym

Lp.

NAZWA

j.m.

Ilość

Producent /Model

% VAT

Cena jednostkowa z VAT
(zł)

Wartość brutto (
zł.)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

8

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Razem

7.

Udzielimy gwarancji na dostarczony sprzęt:
L.p.

20.
21.

Kamera internetowa

36 miesięcy

22.

Program graficzny Corel PaintShop Pro 2018 ML Licencja EDU

-

23.

Antywirus ESET NOD 32 ENDPOINT

-

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

9.

Okres gwarancji
36 miesięcy

2.

8.

Nazwa
Router
Switch zarządzany
Płyta główna
Zasilacz do monitora
Kabel Digitus HDMI-DVI
Kabel Wentronic HDMI – HDMI
Karta graficzna
Pendrive
Dysk twardy HDD wewnętrzny 4TB 3,5"
Dysk Twardy HDD zewnętrzny
Podkładka pod mysz
Zasilacz komputerowy
Dysk SSD zewnętrzny
Uniwersalny uchwyt na projektor
Kabel do projektora VGA-VGA
Karta graficzna
Urządzenie wielofunkcyjne
Nagrywarka Blu-Ray wewnętrzna
Dysk zewnętrzny
Procesor Intel Core i5 Socket-1150

1.

36 miesięcy
36 miesięcy
12 miesięcy
36 miesięcy
36 miesięcy
36 miesięcy
36 miesięcy
36 miesięcy
36 miesięcy
24 miesiące
24 miesiące
36 miesięcy
24 miesiące
24 miesiące
36 miesięcy
12 miesięcy
24 miesiące
36 miesięcy
36 miesięcy

Oświadczamy, że reakcja na zgłoszenie usterki nastąpi w okresie nie dłuższym niż 24 godziny.
Oświadczamy, ze usunięcie usterki nastąpi w okresie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia.

10. Oświadczamy, że sprzęt spełnia niżej wymienione wymagania ( jeżeli dotyczy) :
a.

- posiada deklarację zgodności CE,

b.

- producent sprzętu posiada Certyfikat ISO 9001,

c.

- jest produkowany zgodnie z normami Energy Star.

11. Oświadczamy, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
12. Oferowany przez nas sprzęt w pełni odpowiada warunkom opisanym w załączniku nr 1 – specyfikacja techniczna.
13. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres_______ dni.
14. Ofertę składamy na _______ ponumerowanych stronach.
15. Oświadczamy, że zrealizujemy dostawę będącą przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu
ofertowym i w załącznikach.
16. Wraz z ofertą składamy następujące załączniki:
1.

……………………………………………………………
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…………………….., dn. ……………………..

…….………………………………
(podpis upoważnionej osoby)

Załącznik nr 3- zapytanie ofertowe z dnia 26.02.2018

PROTOKÓŁ zdawczo- odbiorczy zadanie nr ……………..

(wzór)
1. Osoby potwierdzające dostarczenie sprzętu zgodnie z zawartą w dniu ……………….……………. umową nr
…………………………. ze strony Wykonawcy:
................................................................................................ ................................................................................................
imię i nazwisko

Lp.

Rodzaj sprzętu

Nazwa sprzętu/model/ producent

Numer seryjny

Karta gwarancyjna

Dodatkowe
wyposażenie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potwierdzenie odbioru ze strony Zamawiającego ………………………………….
Data ……………………………….
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Nabywca: Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, NIP 642-001-07-58
Odbiorca: Zespół Szkół Budowlanych, ul. Świerklańska 42, 44-200 Rybnik , Tel. 32 4222279, 32
4222796, e-mail: zsbrybnik@gmail.com
Rybnik dn. 26.02.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zespół

Szkół

Budowlanych

w

Rybniku,

ul.

Świerklańska

42

zwraca

się

z

prośbą

o

przedstawienie

oferty

cenowej

z uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Przedmiot zamówienia: zakup wraz z dostawą sprzętu informatycznego na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku.
L.p.

Nazwa

Specyfikacja techniczna – załącznik nr 1

1.
2.

Termin realizacji zamówienia: do 7 dni od dnia zawarcia umowy

3.

Miejsce realizacji zamówienia – dostawa w godzinach 7:30-15:30 do siedziby Zamawiającego 44-200 Rybnik,
ul. Świerklańska 42, sekretariat.

4.

Wymagania dotyczące Zamówienia :
1).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

2).

Sprzęt należy dostarczyć z kompletem kabli.

3).

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku na własny koszt, a także
musi zapewnić załadunek transport i rozładunek dostarczonych materiałów.

4).

Wszystkie oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, i pochodzić z bieżącej produkcji. Termin „nowe” użyty w opisie przedmiotu
zamówienia oznacza, że wszystkie elementy, z których wyprodukowano przedmiot zamówienia nie były wcześniej używane.

5).

Na oferowane artykuły Wykonawca udzieli minimalnej gwarancji:
L.p.

Nazwa

Okres gwarancji
36 miesięcy

20.

Router
Switch zarządzany
Płyta główna
Zasilacz do monitora
Kabel Digitus HDMI-DVI
Kabel Wentronic HDMI – HDMI
Karta graficzna
Pendrive
Dysk twardy HDD wewnętrzny 4TB 3,5"
Dysk Twardy HDD zewnętrzny
Podkładka pod mysz
Zasilacz komputerowy
Dysk SSD zewnętrzny
Uniwersalny uchwyt na projektor
Kabel do projektora VGA-VGA
Karta graficzna
Urządzenie wielofunkcyjne
Nagrywarka Blu-Ray wewnętrzna
Dysk zewnętrzny
Procesor Intel Core i5 Socket-1150

21.

Kamera internetowa

36 miesięcy

22.

Program graficzny Corel PaintShop Pro 2018 ML Licencja EDU

-

23.

Antywirus ESET NOD 32 ENDPOINT

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

36 miesięcy
36 miesięcy
12 miesięcy
36 miesięcy
36 miesięcy
36 miesięcy
36 miesięcy
36 miesięcy
36 miesięcy
24 miesiące
24 miesiące
36 miesięcy
24 miesiące
24 miesiące
36 miesięcy
12 miesięcy
24 miesiące
36 miesięcy
36 miesięcy

6).

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty przekazania zamawiającemu całego przedmiotu zamówienia.

7).

Reakcja na zgłoszenie usterki w okresie trwania gwarancji, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny oraz usunięcia usterki w okresie nie dłuższym
niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia; przy dłuższym okresie Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach,

8).

Dokonywania napraw gwarancyjnych dostarczonych urządzeń w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku konieczności naprawy poza siedzibą,
podstawienia narzędzia zastępczego o takich samych parametrach co urządzenie naprawiane (w razie, gdy usunięcie usterki przekroczy 3 dni
robocze),

9).

Wykonywania działań gwarancyjnych i serwisowych w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy, łącznie z kosztami transportu, dojazdu, delegacji,
części i usług itp.
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10). W przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii, tego samego typu dla danego urządzenia, Wykonawca wymieni całe urządzenie na nowe,
11). W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji dyski pozostają u Zamawiającego,
12). Serwis urządzeń będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta
13). Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę musi spełniać niżej wymienione wymagania ( jeżeli dotyczy):
a.

posiada deklarację zgodności CE,

b.

producent sprzętu posiada Certyfikat ISO 9001,

c.

jest produkowany zgodnie z normami Energy Star ,

14). Wszelki koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
15). Zamawiający w każdym z tych przypadków dopuszcza zaproponowanie produktów równoważnych spełniających wymagania techniczne zawarte
w opisie przedmiotu zamówienia w danej pozycji. Przez materiał równoważny Zamawiający rozumie oferowany asortyment o parametrach takich
samych bądź lepszych w stosunku do typu zamawianego produktu fabrycznie nowego. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, to
po stronie Wykonawcy leży obowiązek wykazania, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu
zamówienia.
16). Użyte w dokumentacji nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie maja na celu
preferowanie wyrobu lub materiałów danego producenta lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy –
parametry techniczne nie gorsze od podanych.
5.

Opis kryteriów . którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert:
1.

Wykonawca określi cenę jednostkową brutto i wartość brutto realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty.

2.

Cena powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające wprost (ewentualne rabaty i upusty), a
także koszty nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia.

3.

Zamawiający nie udziela zaliczek.

4.

Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ilościowym muszą być wyliczone do dwóch miejsc po przecinku.

5.

Brak wypełnienia ceny jednostkowej brutto, wartości brutto w formularzu ofertowym oraz zmiana przedmiotu zamówienia spowoduje
odrzucenie oferty.

6.

Zakup ( switch, router) jest realizowana z zastosowaniem stawki podatkowej 0%.

7.

Do przeliczenia ceny w kryterium „cena” brane będą pod uwagę wartości brutto.

8.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium – przypisując mu odpowiednią wagę procentową:

Cena oferty

-

100 %

(1% = 1 pkt)

Kryterium cena – należy ustalić cenę oferty dla całego zakresu zamówienia.
Za zaoferowaną cenę łączną wynikającą z oferty można otrzymać maksymalnie 100 pkt. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostali
wykonawcy uzyskują ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru:
Najniższa oferowana cena
Ilość punktów =

-------------------------------------------------- x 100
Cena zaoferowana w ofercie badanej

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów zebranych przez poszczególne oferty zostanie zsumowana. Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.
6.

Oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
1.

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2.

posiadania wiedzy i doświadczenia,

3.

dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

7. Przygotowanie oferty.

1.
2.

Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką.
Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy w sposób nie budzący zastrzeżeń ( czytelnie lub z pieczątką imienną).

3.
4.
8.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszym zapytaniem ofertowym oświadczenia i załączniki.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Sylwestra Nagler – Minakowska, tel. 32/4222796, adres email. zsbrybnik@gmail.com, fax: 32/ 42 22 279
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9.

Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 05.03.2018r. godzina: 9.00

10.

Ofertę można dostarczyć osobiście na adres: ....Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42 lub przesłać pocztą (lub kurierem) na
adres: .. Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42……………. lub na adres email. zsbrybnik@gmail.com

11.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2018 r. o godzinie 9.15

12.

Ogłoszenie wyników :
1)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie przesłana na piśmie wszystkim uczestnikom.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2- oferta
Załącznik nr 3- wzór protokołu zdawczo- odbiorczego
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 26.02.2018r.
L.P.

Nazwa produktu

Nazwa podzespołu

Liczba sztuk

1

Router
np.
TP-Link router Archer VR900

Liczba portów - RJ-45 4 x RJ-45

1

Gwarancja
lat
3

1

3

1

3

lub inny o takich samych
parametrach lub lepszych

Liczba portów - RJ-11 1x RJ-11
Porty LAN - 3x 10/100/1000Mbps
Porty USB - 2xUSB 3.0
Standard WiFi
11 Mb/s - 802.11b
54 Mb/s - 802.11g
54 Mb/s - 802.11a
600 Mb/s - 802.11n
1300 Mb/s - 802.11ac
Pasmo - 2,4 GHz i 5 GHz
Zabezpieczenia filtrowanie adresów - MAC
WEP WPA WPA-PSK WPA2 WPA2-PSK
Rodzaj anteny - Zewnętrzna
Typ podłączenia - ADSL (złącze telefoniczne)
Obsługa - VPN
Qos (kontrola ruchu sieci)
Serwer druku

2

Switch zarządzalny np.
TP-Link TL-SL2428 L2
lub inny o takich samych
parametrach lub lepszych

Porty - 24 porty RJ45 10/100Mb/s (Autonegocjacja/Auto MDI/MDIX)
4 porty RJ45 10/100/1000Mb/s
Standardy i protokoły - IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE
802.3ab,IEEE802.3z,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3x,IEEE 802.1d,IEEE
802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1q,IEEE 802.1x,IEEE 802.1p
Przepustowość - 12,8Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów - 9,5Mp/s
Tablica adresów MAC - 8k
Ramki jumbo - 10240 Bajtów

3

Płyta główna np.
ASRock Z97 Anniversary
lub inna o takich samych
parametrach lub lepszych

Format płyty - ATX
Gniazdo procesora - LGA 1150
Obsługiwane procesory - Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, Celeron
Ilość gniazd procesora - 1
Pamięć Typ pamięci - DDR3
Taktowanie pamięci - 3100/2933/2800/2400/2133/1866/
1800/1600/1333/1066 MHz
Maksymalna ilość pamięci - 32 GB
Karta graficzna - Zintegrowana
Karta dźwiękowa - Zintegrowana
Karta sieciowa - zintegrowana
SATA3 - (6)
PCI - (2)
PCI Express x1 tak - (3)
Złącza panelu tylnego - HDMI
LAN (RJ45) - tak (1)

4

4

Zasilacz do monitora Acer
g226hql

Moc - 30 wat
Prąd - 1,58 A
Napięcie - 19 V

1

1

5

Kabel Digitus HDMI – DVI
lub inny o takich samych
parametrach lub lepszych

Typ A, 4 metry

2

3

6

Kabel Wentronic HDMI – HDMI
lub inny o takich samych
parametrach lub lepszych

High Speed HDMI , 4 metry

2

3

7

Karta graficzna np.
MSI Radeon RX550 Aero
lub inna o takich samych
parametrach lub lepszych

DisplayPort: 1x DisplayPort
Dodatkowe: Nie
DVI: 1x DVI-D
HDMI: 1x HDMI
Ilość pamięci RAM: 2 GB

1

3

8

Pendrive np.
Adata UC370 64GB USB-A
3.1/USB-C OTG lub inny o takich
samych parametrach lub lepszych

Typ podłączenia - USB 3.1 typ C oraz typ A
Obsługa - USB OTG (on the go)
Pojemność - 64gb

1

3

9

Dysk twardy HDD wewnętrzny
4TB 3,5" np.
WD WD40EZRZ Blue 4TB 3,5"
lub inny o takich samych
parametrach lub lepszych

1

3
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Dysk Twardy HDD zewnętrzny np.
Adata DashDrive Durable
HD650 2TB USB3.0
lub inny o takich samych
parametrach lub lepszych

Pojemność 4 TB
Format 3,5 cala
Typ podłączenia SATA III
Bufor pamięci 64 MB
Obroty na min. 5400 obr/min
Zasilanie SATA
średni czas dostępu 9 ms
wytrzymałość na wstrząsy w czasie pracy 65 G
wytrzymałość na wstrząsy w czasie spoczynku
300 G
minimalna głośność 28 dB
Typ - zewnętrzny
Pojemność - 2 TB
Format przenośny - 2,5"
Typ podłączenia - USB 3.0 i USB 2.0
Funkcje dodatkowe - wstrząsoodporny, odporny na
zarysowania
Zasilanie - USB
Kolor - czarny

2

3

11

Podkładka pod mysz np. HAMA
228485
lub inna o takich samych
parametrach lub lepszych

Rodzaj materiału - PVC, papier, EVA
Podpórka pod nadgarstek – nie
Rozmiar/Wymiary - (szer. x gł.)22,3 x 18,3 x 0,6 cm
Antypoślizgowy spód podkładki

3

2

12

Zasilacz komputerowy np. Zalman
ZM400-LX 400W
lub inny o takich samych
parametrach lub lepszych

Moc - 400 W
standard - ATX
wersja standardu ATX - ver. 2.3
wtyczka zasilania [pin]:
1 x Floppy
4 x 4-pin Molex
4 x SATA
4/8 EPS 12V
ATX 24pin
funkcja PFC - tak
typ PFC - Aktywny
filtry:
przeciwprzeciążeniowy,
przeciwprzepięciowy,
przeciwzwarciowy,
ilość wentylatorów chłodzących - 1
średnica wentylatorów - 120 mm
szerokość - 140 mm
głębokość - 150 mm
wysokość - 86 mm
dodatkowe informacje - Sprawność 84% (typowe obciążenie
230V)

1

2

5

13

Dysk SSD zewnętrzny np. ADATA
SU650 240GB
lub inny o takich samych
parametrach lub lepszych

format szerokości- 2.5 cala
typ - SSD
interfejs - Serial ATA III
pojemność - 240 GB
rodzina produktów - SU650
maks. transfer zewnętrzny - 600 MB/s
szybkość zapisu - 450 MB/s
szybkość odczytu - 520 MB/s
średni czas dostępu - 0 ms
wytrzymałość na wstrząsy w czasie pracy - 1500 G
wytrzymałość na wstrząsy w czasie spoczynku - 1500 G
niezawodność MTBF - 2000000 godz.
minimalna głośność -0 dB

2

3

14

Uniwersalny uchwyt na projektor
np.
Techly Sufitowy uchwyt do
projektora
lub inny o takich samych
parametrach lub lepszych

montaż uchwytu - sufitowy
zastosowanie do - projektora
max. udźwig - 15 kg
regulacja wysokości - tak
regulacja kąta nachylenia (tilt) - tak

1

2

15

Kabel do projektora VGA-VGA np.
LogiLink VGA 10.0m

Typ kabel
zastosowanie - Kabel połączeniowy VGA
standard - VGA – VGA
końcówka - 1HD DSUB 15-pin męskie
końcówka - 2HD DSUB 15-pin męskie
możliwość pracy dwukierunkowej (duplex) -tak
długość - 1000 cm
materiał Ferryt – 2x
kolor – czarny
dodatkowe informacje - Transmisja danych wideo
Kabel z rdzeniem ferrytowym 2x Podwójne ekranowany
Standaryzowany według UL-2919 Drut AWG 30 RHOS

1

2

typ złącza - PCI-Express x16
producent chipsetu - NVIDIA
model chipsetu - GeForce GT 730
wielkość - pamięci1024 MB
typ zastosowanej pamięci - GDDR5
taktowanie rdzenia - 902 MHz
taktowanie pamięci - 5000 MHz
szyna danych pamięci - 64 bit
rodzaje wyjść/wejść:
1 x wyjście D-Sub
1 x wyjście DVI-D
1 x wyjście HDMI
wsparcie dla HDCP - tak
wsparcie dla CUDA - tak
obsługiwane standardy - DirectX 11
OpenGL 4.0
typ chłodzenia - wentylator

2

3

1

1

lub inny o takich samych
parametrach lub lepszych

16

Karta graficzna np.
Gigabyte GeForce GT 730 1GB
OC DDR5
lub inna o takich samych
parametrach lub lepszych

17

Urządzenie wielofuncyjne
Np.
HP DeskJet 4675 Ink Advantage
lub inna o takich samych
parametrach lub lepszych

technologia druku

atramentowa

maks. rozmiar nośnika

A4

rozdzielczość druku w czerni:1200 x 1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze:4800 x 1200 dpi
maks. szybkość druku mono: 9 str./min.
maks. szybkość druku kolor: 6 str./min.
gramatura papieru:75 - 90 g/m²
wyświetlacz: tak (LCD)
typ skanera: płaski
rozdzielczość skanera: 1200 dpi
głębia koloru

: 24 bit

obszar skanowania: 216 x 297 mm
szybkość kopiarki w czerni: 8 str./min.
szybkość kopiarki w kolorze: 4 str./min.

6

rozdzielczość kopiarki: 600 x 300 dpi
rozdzielczość faksu: 300 x 300 dpi
interfejs: USB 2.0, Wi-Fi
18

Nagrywarka Blu-Ray wewnętrzna
np.
ASUS DVD-REC Blu-Ray BW16D1HT
lub inna o takich samych
parametrach lub lepszych

Typ napędu: Blu-ray, DVD, CD

1

2

1

3

1

3

1

3

1

-

1

-

Interfejs: SATA
Czas Dostępu:
150 ms (CD)
160 ms (DVD)
180 ms (BD)
Szyfrowanie Disc encryption

19

Dysk zewnętrzny
np. WD My Passport 4TB
USB3.0 (niebieski lub czarny)
lub inny o takich samych
parametrach lub lepszych

Interfejs: USB 3.0
Pojemność: 4TB
Typ dysku: HDD
Wielkość dysku: 2.5 cala
Prędkość interfejsu:5Gb/s
Kolor: (niebieski lub czarny)

20

Procesor Intel Core i5 Socket1150
np. i5-4690 3,5GHz
lub inny o takich samych
parametrach lub lepszych

Socket 1150
Taktowanie: 3.5 GHz
Maksymalne taktowanie: 3.9 GHz
Pamięć Cache: 6 MB
Liczba rdzeni: 4
Liczba wątków: 4
Zintegrowany układ graficzny:
Intel HD Graphics 4600

21

Kamera internetowa
np. Microsoft LifeCam Studio
lub inna o takich samych
parametrach lub lepszych

Funkcja aparatu cyfrowego: tak
Funkcja kamery internetowej: tak
Interfejs: USB 2.0
Maks. Rozdzielczość: 2560x 2048 piksele
Maks. rozdzielczość trybu video: 1920 x 1080 piksele
Mikrofon: tak

Program graficzny Corel
PaintShop Pro 2018 ML
Licencja EDU

22

Program graficzny Corel PaintShop Pro 2018 ML
Wersja dla Windows
Licencja EDU
Okres licencji: bezterminowa

Antywirus

23

1.

Antywirus ESET NOD 32 ENDPOINT – 5 stanowisk ( 1 rok) lub
równoważny (aktualizacja)

Występujące w tabelach parametry należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie oferty na urządzenia lepsze,
a przynajmniej równoważne pod każdym względem. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany
jest załączyć do oferty szczegółowy opis parametrów.

2.

Zamawiający dopuszcza zmianę sprzętu informatycznego na sprzęt o parametrach nie gorszych, spełniający minimalne
wymagania Zamawiającego o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego i wynika z powodu zmiany parametrów
technicznych sprzętu, wycofania sprzętu ze sprzedaży lub w przypadku upadłości producenta.
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Załącznik nr 2 - zapytanie ofertowe z dnia 26.02.2018r.
.............................................
pieczątka firmowa

Rybnik dn...............

NIP.............................................................
Regon........................................................
Nr telefonu.................................................
Nr fax .......................................................
e-mail. .......................................................

1.

OFERTA
My, niżej podpisani, ………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Działając w imieniu i na rzecz ……………………………………….…..w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe
na............................……....................................................... składamy niniejszą ofertę:

3.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

4.

Oświadczamy że
1.

posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,

5.

2.

posiadamy wiedzę i doświadczenie,

3.

dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.

znajdujemy się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę (wraz z podatkiem
VAT)___________________zł, słownie złotych: ...................................................Powyższa kwota zawiera podatek VAT w
wysokości: .................PLN, tj. wg stawki ........%

6.

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym

Lp.

NAZWA

j.m.

Ilość

Producent /Model

% VAT

Cena jednostkowa z VAT
(zł)

Wartość brutto (
zł.)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

8

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Razem

7.

Udzielimy gwarancji na dostarczony sprzęt:
L.p.

20.
21.

Kamera internetowa

36 miesięcy

22.

Program graficzny Corel PaintShop Pro 2018 ML Licencja EDU

-

23.

Antywirus ESET NOD 32 ENDPOINT

-

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

9.

Okres gwarancji
36 miesięcy

2.

8.

Nazwa
Router
Switch zarządzany
Płyta główna
Zasilacz do monitora
Kabel Digitus HDMI-DVI
Kabel Wentronic HDMI – HDMI
Karta graficzna
Pendrive
Dysk twardy HDD wewnętrzny 4TB 3,5"
Dysk Twardy HDD zewnętrzny
Podkładka pod mysz
Zasilacz komputerowy
Dysk SSD zewnętrzny
Uniwersalny uchwyt na projektor
Kabel do projektora VGA-VGA
Karta graficzna
Urządzenie wielofunkcyjne
Nagrywarka Blu-Ray wewnętrzna
Dysk zewnętrzny
Procesor Intel Core i5 Socket-1150

1.

36 miesięcy
36 miesięcy
12 miesięcy
36 miesięcy
36 miesięcy
36 miesięcy
36 miesięcy
36 miesięcy
36 miesięcy
24 miesiące
24 miesiące
36 miesięcy
24 miesiące
24 miesiące
36 miesięcy
12 miesięcy
24 miesiące
36 miesięcy
36 miesięcy

Oświadczamy, że reakcja na zgłoszenie usterki nastąpi w okresie nie dłuższym niż 24 godziny.
Oświadczamy, ze usunięcie usterki nastąpi w okresie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia.

10. Oświadczamy, że sprzęt spełnia niżej wymienione wymagania ( jeżeli dotyczy) :
a.

- posiada deklarację zgodności CE,

b.

- producent sprzętu posiada Certyfikat ISO 9001,

c.

- jest produkowany zgodnie z normami Energy Star.

11. Oświadczamy, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
12. Oferowany przez nas sprzęt w pełni odpowiada warunkom opisanym w załączniku nr 1 – specyfikacja techniczna.
13. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres_______ dni.
14. Ofertę składamy na _______ ponumerowanych stronach.
15. Oświadczamy, że zrealizujemy dostawę będącą przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu
ofertowym i w załącznikach.
16. Wraz z ofertą składamy następujące załączniki:
1.

……………………………………………………………
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…………………….., dn. ……………………..

…….………………………………
(podpis upoważnionej osoby)

Załącznik nr 3- zapytanie ofertowe z dnia 26.02.2018

PROTOKÓŁ zdawczo- odbiorczy zadanie nr ……………..

(wzór)
1. Osoby potwierdzające dostarczenie sprzętu zgodnie z zawartą w dniu ……………….……………. umową nr
…………………………. ze strony Wykonawcy:
................................................................................................ ................................................................................................
imię i nazwisko

Lp.

Rodzaj sprzętu

Nazwa sprzętu/model/ producent

Numer seryjny

Karta gwarancyjna

Dodatkowe
wyposażenie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potwierdzenie odbioru ze strony Zamawiającego ………………………………….
Data ……………………………….
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