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Załqcznik nr 2
do Regulaminu udzielania zamówień

o wartości nieprze kraczajqc ej
wyrażonej w złotych równowartości

kwoty 30 000 euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację zadania: Dostawa laptopa z oprogramowaniem oraz projektorem
multimedialnym do Szkoły Podstawowej w Kraśnicy.

I. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę
oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na realizację
zadania: "Dostawa laptopa z oprogramowaniem oraz projektorem multimedialnym do
Szkoły Podstawowej w Kraśnicy". Oferta powinna zostać napisana w języku polskim,
trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego
przez Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa laptopa z oprogramowaniem oraz projektorem
multimedialnym do Szkoły Podstawowej w Kraśnicy.

Dostawa:

l . Laptopa - l szt.
2. Projektora multimedialnego - l szt.
3 Parametry techniczno - użytkowe zamawianego sprzętu·

Rodzaj
Ilość Szczegółowy opis - minimalne wartości parametrów techniczno - użytkowych

sprzętu

SZKOtA PODSTAWOWA W KRAŚNICY

Jasność: minimum 3000 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności

Kontrast: 13000:1

Rozdzielczość: 1280 x 800 WXGA

Technologia obrazu DLP

Proporcje obrazu 16:10

Korekcja trapezu pionowa
+/- 40

(w stopniach)

Żywotność lampy: minimum 4500 godzin w trybie pełnej jasności

Projektor l Wyjścia:
l x D-Sub 15 pin ; Audio out Mini Jack x l; RS-232c; USB (Typ
B) x l; RS232 x l; IR Receiver x l (przód)

Wejścia:
D-Sub 15 pin x 2; Composite Video in RCA x l; S-Video x l;
HDMI x l; Audio in Mini Jack x 2;

G/ośniki Zintegrowany 2 W

Pilot + baterie,
Osłona na obiektyw,

Akcesoria standardowe
Instrukcja obsługi,
Kabel VGA,
Przewód zasilania,
Torba.

Gwarancja na projektor i
TAK

lampę 24 miesiqce



Laptop l Ekran • Wielkość ekranu: minimum 15,6"
• Rozdzielczość minimum: 1366x 768 pikseli
Procesor uzyskujący wynik co najmniej 3362 punktów w
teście Passmark- CPUMark według wyników procesorów

Wydajność obliczeniowa publikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpuJist.php (do oferty
dołączyć wydruk ze strony z wynikiem zaoferowanego
procesora!.

Pamięć operacyjna RAM • Pojemność: minimum 4 GB na jednej karcie pamięci
• Maksymalna obsłuqiwana poiemność: minimum 8 GB

Parametry pamięci Dysktwardy o pojemności minimum 500 GB
masowei

Wydajność grafiki • Powinien wspierać technologię DirectX w wersji 11
• Pamięć własna minimum 2GB

Wymagania dotyczqce akumulator litowo-jonowy (minimum 4 godz. pracy)baterii

Waga
Poniżej3 kg

• 2 x USB3.0 i l x USB2.0,

• Gniazdo słuchawek

• Karta sieciowa LAN 10/100/1000Mbps Ethernet

• Wi-Fi802.11b/g/n,

• Nagrywarka DVD+/-RW,

Wymagania dodatkowe • Czytnik kart pamięci SD/SDHC/MemoryStick

• Zintegrowana kamera i mikrofon

• Wbudowane głośniki,

• Złącze VGA

• Wyjście HDMI,

• Torba na notebooka,

• Myszka bezprzewodowa

• Minimum 24 miesiące gwarancji od daty dostawy
komputera - serwisrealizowany w trybie "door to
door".

• Usunięcie awarii nastąpi w ciągu 14dni roboczych od
daty zgłoszenia awarii.

Warunki gwarancji • W przypadku braku możliwości naprawy w w/w
terminie podstawienie sprzętu zastępczego o
niegorszych parametrach technicznych. W przypadku
awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski
pozostają u Zamawiającego.

• Serwisurządzeń musi byś realizowany przez producenta
lub autoryzowanego partnera serwisowego
producenta.

Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w
komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie
identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru

Wsparcie techniczne seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta
stronie internetowej - należy podać adres strony oraz
sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w
informacii).
Systemoperacyjny: Windows 7 64-bit w polskiej wersji

System/Oprogramowanie: językowej, Pakiet Biurowy: Microsoft Office Standard 2010
Ochrona: oprogramowanie antywirusowe z licencją na 2
lata.

http://www.cpubenchmark.net/cpuJist.php


~I

Dodatkowe wymagania:
l) Termin realizacji zamówienia: 26 sierpnia 2014 r. - wymagany.
2) Gwarancja min. 24 m-ce od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
3) Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa w Kraśnicy, Kraśnica 58, 26 -300 Opoczno.

II. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/iami:
Najniższa cena, kryterium wagowe: 100%

III. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące
dokumenty:
l. Wypełniony formularz ofertowy.
2. Parafowany na każdej stronie egzemplarz projektu umowy.

IV. Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem
zamówienia powiększonej o Obowiązujący podatek VAT.

V. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę obowiązuje przez cały okres
obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 17 lipca 2014 r. do godz. 14:00 w siedzibie
Zamawiającego ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, sekretariat Urzędu Miejskiego, w
zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. I. Oferta otrzymana przez
Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez
otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może
złożyć tylko jedną ofertę, wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożona
przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

VII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi 17 lipca 2014 r. godz. 14:30 w siedzibie
Zamawiającego ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, pok. B2. Osobą uprawnioną do
kontaktów z Wykonawcą jest Pani Magdalena Jarzębowska, tel. 44 736-31-27.

VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie do 3 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest
zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w ~wojej treści wszystkie
elementy oferty Wykonawcy.

09. 07 Z014
L

Załaczniki:
l. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.


