
Dostawa Sprzgtu komputerowego i licencji oprogramowania

Sok6lka dn. 13.09.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Dane Zamawiajecego

Stowarzyszenie Na Rzecz Os6b

Niepelnosprawnych,,Razem"

16-100 Sok6lka, ul. Pilsudskiego 5

tel. l85l 711 85 08, 691 303 669

wtzsokolka@gmail.com

II. Szczeg6ly dotycz4ce zam6wienia - opis przedmiotu zamriwienia

Przedmiot zam6wienia na dostawg Sprzgtu komputerowego i licencji oprogramowania.

Zam6wienie jest dofinansowone ze irodk6w PFRON projehdw w ramach obszaru F
,,Programu wyr6wnywania r62nic migdzy regionami III", nonua projektu ,,Modernizacja
infrastruhury WTZ"

Charakterystyka sprzgtu komputerowego:

1. Komputer przenoSny/laptop:

L. p.
Nazwa

komponentu
Wym aga ne przez zamawiaj 4cego m inim aln e pa ram etry tech niczne

Procesor

Procesor wielordzeniowy, zgodny z architektur4 x86, mo2liwoSi uruchomienia
aplikacji 64 bitowych, zaprojektowany do pracy w komputerach przenoSnych, o

Sredniej wydajnoSci ocenianej na co najmniej21700 pkt. w teScie PassMark High
End CPU's z dnia 12.09.2021 r.

2.
Pamigd
operacyina

Minimum 32 GB RAM DDR4 non-ECC

J Karta grafrczna
Dodatkowa dedykowana karta graficma zwlasnq pamigci4 min 6GB GDDR6
osi4gaj4ca w tescie Average G3D Mark wynik na poziomie min; 12270 punkt6w z

dnia 12.09.2021r.

4.
WySwietlacz Przek4tna matrycy minimum 17"

Matryca obsluguj4ca natywnie rozdzielczoit minimum 1920 x 1080,

Technologia powloki ekranu - matryca antyodblaskowa,

5. Dysk twardy Minimum 512 GB w technologii PCIe NVMeTM M.2

6

Wyposa2enie Mikrofon i gloSniki zintegrowane w obudowie,
Zintegrowana w obudowie karta minimum WiFi5
Zintegrowany w obudowie Bluetooth
Port umo2liwialqcy pol4czenie komputer-monitoq (co najmniej I x HDMI)
Co najmniej 2 zlqcza minimum USB 3.0
Porty audio: wejScie na mikrofon, wyjScie na sluchawki - dopuszcza sig

rozwi4zanie combo
Kamera internetowa min. lMpix

l Zasilanie Akumulatorowe (Li-lon i/lub Li-Po) o pojemnoSci minimum 3500mAh
Zewngtrmy zasilacz 230Y 50Hz

8
Klawiatura Wbudowana pod5wietlana klawiatura w ukladzie QWERTY przeznaczonana

polski rynek zwydzielona klawiatur4 numeryczna
9 waga Do 3ke razem z bateria

10.
System
operacyjny

Microsoft Windows l0 Professional PL wersja 64bit lub r6wnowazny
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l.



Umieszczony na obudowie komputera Certyfrkat AutentycmoSci w postaci
specjalnej naklejki zabezpieczaj4cej lub Zalqczone potwierdzenie producenta
komputera o legalnoSci dostarczonego oprogramowania systemowego
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcg rozwi4zania r6wnowaiarcgo,
Wykonawca jest zobowi4zany do pokrycia wszelkich mozliwych koszt6w,
wymaganych w czasie wdro2enia oferowanego rozriqzania, w szczeg6lnoSci
zw iEzany ch z dostosowan iem infr astruktury informatycznej, oprogramowan ia ni 4
zarz4dzaj4cego, systemowego i narzEdziowego (licencje, wdrozenie), serwisu
gwarancyjne go or az koszt6w certyfi kowanych szkoleri dla adm inistrator6w i
uzytkown ik6w oferowane go ronx i4zania.

1l Akcesoria Mysz SteelSeries Sensei Ten

12. Dedykowany zasilacz wykonany przeztego samego producenta co Laptop
13. Gwarancia Minimum 24 miesi4ce

Dostawa Sprzgtu komputerowego i licencji oprogramowania

2. Komputer stacjonarny:

Urz4dzenia
peryferyjne

L. p.
Nazwa

komponentu
Wym agane przez zamawiaj qcego m inimalne parametry techn iczne

I Procesor
Procesor wielordzeniowy, zgodny z architektur4 x86, mozliwoSi uruchomienia
aplikacji 64 bitowych, o Sredniej wydajnoSci ocenianej na co najmniej 12450 pkt.
w teScie PassMark Hieh End CPU's z dnia 12.09.2021 r.

2.
Pamigc
operacyina

Minimum 16 GB RAM DDR4 non-ECC

J. Karta graficma
Dodatkowa dedykowana karta graficzna z wlasnq pamigci4 min 8GB GDDR6
osi4gaj4ca w tescie Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 16620 punkt6w z
dnial2.09.202h.

4
Dysk twardy
SSD

Minimum 1 TB w technologii M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 lub 4.0 x4
PrgdkoS6 odczytu (maksymalna) co najmniej 3000 MB/s
PrqdkoS6 zapisu (maksymalna) co najmniej 2000 MB/s

5

Plyta gl6wna Co najmniej jedno wolne zl1czeM2 PCIe 3.0 x4 lub 4.0 x4
Co najmniej 2 zl4cza minimum USB 3.1

Porty audio: wejScie na mikrofon, wyjScie na sluchawki
Wbudowana karta sieciowa minimum WiFi5
Kompatybiln a z pozostaWmi podzespolami

6. Zasilacz O mocy odpowiednie.i do pozostalych podzespol6w

7

Obudowa Kompatybiln a z pozostalymi podzespolami
Minimum 2porty USB 3.0
Lewa strona obudowy przeiroczysta- s4ybka ocena stanu zapylenia podzespol6w
Zamontowane fi ltry przeciwkurzowe

8.

System
operacyjny

Microsoft Windows l0 Professional PL wersja 64bit lub r6wnowazny
Umieszczony na obudowie komputera Certyfikat AutentycznoSci w postaci

specjalnej naklejki zabezpieczaj4cej lub Zalqczone potwierdzenie producenta

komputera o legalno6ci dostarczonego oprogramowania systemowego
W przypadku zaoferowania przez Wykonawc7 rozwi4zania r6wnowaiarcgo,
Wykonawca jest zobowi4zany do pokrycia wszelkich moZliwych koszt6w,
wymaganych w czasie wdroZenia oferowanego rozwi4zania, w szczeg6lnoSci
zwiEzany ch z dostosowaniem infrastruktury informaty cmej, oprogramowan ia ni4
zarz1dzaj4cego, systemowego i narzgdziowego (licencje, wdroZenie), serwisu
gwarancyjnego oraz koszt6w certyfikowanych szkoleri dla administrator6w i
uzytkownik6w oferowane go rozw i4zania.

9 Gwarancja Minimum 36 miesigcy

l0 Mysz przewodowa dla prawo i leworgcmych

ll
Klawiatura przewodowa mechanicma z podSwietleniem w ukladzie QWERTY
przezr,aczor,a na polski rynek
Przelqcmiki br4zowe
Klawiatura numeryczna

12.
UPS mocy skutecmej minimum 900W w topologii online,
Dodatkowe funkcje: zimny start, automatycma regulacja napigcia (AVR),
mikroprocesorowa kontrola parameff6w, alarmy dhvigkowe
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3. Oprogramowanie:

a) Licencja doZywotnia Corel CorelDRAW Graphics Suite 2020 for Windows PL lub

r6wnowaZny

W przypadku zaoferowania przez Wykonawc7 rozwiqzania r6wnowa2nego,

Wykonawca jest zobowiqzany do pokrycia wszelkich moZliwych koszt6w,

wymaganych w czasie wdroZenia oferowanego rozwi1zania, w szczeg6lnoSci

zwiqzanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania ni4

zarz1dzaj4cego, systemowego i narzgdziowego (licencje, wdroZenie), serwisu

gwarancyjnego oraz koszt6w certyfikowanych szkoleri dla administrator6w i

uZytkownik6w oferowan ego rozwiqzania.

b) Licencja dozywotnia Microsoft Office 2019 Home & Business PL lub

16wnowaZny

W przypadku zaoferowania przez Wykonawc7 rorwiqzania r6wnowaznego,

Wykonawca jest zobowiqzany do pokrycia wszelkich moZliwych koszt6w,

wymaganych w czasie wdro2enia oferowanego rozwtEzania, w szczeg6lnoSci

rwi1zanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania ni4

zarzEdzajqcego, systemowego i tarzgdziowego (licencje, wdroZenie), serwisu

gwarancyjnego oraz koszt6w certyfikowanych szkoleri dla administrator6w i

uZytkownik6w o ferowane go r o rw iqzania.

Wyzej wymienione parametry techniczne i warunki gwarancji s4 wartoSciami minimalnymi.

Wykonawca mo2e zaproponowa6 lepsze parametry techniczne i warunki gwarancji

oferowanychurz1dzefi.

Warunki dostawy:

1. Dostawa sprzgtu komputerowego i licencji oprogramowania do siedziby Zamawiajqcego:

1 6- 1 00 Sok6lka, ul. Pilsudskiego 5. W dniu dostawy Wykonawc aprzekale Zamawiaj4cemu

przeladowaniem,
Ksztah napigcia wyjSciowego - sinusoidalny,

Czas przeLqczenia - 0ms,

Zab ezpie czenia: pr zeciw rwarc iowe, przeciwprzepigciowe, termiczne, przed

minimum 24

Monitor dotykowy minimum 23cale z minimalnq
1920x1080
Ekran dotykowy zuszczelnieniem do ramki - minimum IP65

r o zdzielczo(ci4 Ful IHD

minimum 36

l3
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Dostawa Sprzgtu komputerowego i licencji oprogramowania

sprzgt komputerowy i licencji oprogramowania. Termin dostawy do dnia 20 grudnia 202k.

w godz. 8:00-15:00. Dostawa w dni robocze.

III. Informacje o procedurze zapytania ofertowego.

1. Ofertg nazal1czonym Formularzu Ofertowym nalezy zloff(, w siedzibie Stowarzyszenia

Na Rzecz Os6b Niepelnosprawnych ,,Razem" 16-100 Sok6lka, ul. Pilsudskiego 5 w

terminie do dnia 24.09.2021 r. do godz. 12.00 z dopiskiem ,, Sprzgt komputerowy i

licencja oprogramowania, w ramach projektu ,rModernizacja infrastruktury WTZ'.

2. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert czgSciowych.

3. Prry wyborze Wykonawcy Zarrawiaj4cy bEdzie sig kierowal nastgpujqcymi kryteriami

oceny ofert:

a) cena znaczenie 1007" - max. 100 pkt.

cena liczona wg nastgpuj4cego wzoru:

cena oferty z najniZsz4 cen4

x 100 = liczba punkt6w badanej oferty

cena oferty badanej

Oferta Wykonawcy, kt6ry uzyska najwigksz4 l4czn1 liczbg punkt6w zostanie uznana za

najkorrystniejsz4.

4. Zaoferowana cena powinna uwzglgdniai wykonanie wsrystkich prac i czynnoSci oraz

zawierac wszelkie koszty mti1zane zrealizacj4 zam6wienia, Swiadczonego przez okres i na

warunkach okreSlonych w ofercie Wykonawcy.

5. Wykonawcazobowiqzany jest do realizacji calego zam6wienia od dnia podpisania umowy

w terminie okreSlonym w umowie jednak nie p6zniej niz do dnia20.l2.202l r.

6. Osob4 upowa2nion4 do kontakt6w z Wykonawcami oraz wszelkich wyjaSnierl udziela:

- Franciszek Bogdan, tel. l85l7l I 85 08, 691 303 669, email: wtzsokolka@gmail.com

7. Zwybranym Wykonawc4 zostanie podpisana umowa uwzglgdniaj 4cazapisy ZalqcznikaNr

2 Istotne postanowienia umowy.

Lista zal4c:znik6w:

l. Formularz ofertowy

2. Istotne postanowienia umowy.
WICE ES

Bogdan
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