Baboszewo, 13.08.2015r.
IT.271.5.2015

Zaproszenie do zloienia oferty cenowej
w post~powoniu 0 udzielenie zom6wienio pub/icznego 0 wortosci szocunkowej poniiej 30000 euro no
no dostawr: sprzr:tu komputerowego z oprogramowaniem
I. Nazwa i adres Zamawiajqcego:

Gmina Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo, woj. mazowieckie
NIP 567 179 0440, REGON 130378054
tel. (23) 66 11 091, fax (23) 6611 071
e-mail: urzad@gminababoszewo.pl
www.gminababoszewo.pl; www.ugbaboszewo.bip.org.pl

II. Opis przedmiotu zamowienia
1. Komputer przenosny - szt. 2

1

Typ

Komputer przenosny

2

Obszar zastosowar'i

Praca biurowa, specjalistyczne aplikacje wykorzystujqce
relacyjne bazy danych, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta
elektroniczna, internet.

3

Przekqtna ekranu

min. 15,6 cali

4

Procesor

Procesor ze zintegrowanym ukladem graficznym, dedykowany
do pracy w komputerach przenosnych, w architekturze x64 a
wydajnosci min. 3000 pkt. w rankingu dost~pnym na stronie
https://www.cpubenchmark.net/laptop.html-wydruk z dnia
13.08.2015r. stanowi zalqcznik nr 1 do opisu przedmiotu
zam6wienia

5
6

Pami~t

operacyjna

Pami~c

masowa

Pojemnosc: min. 4GB
Wolne zlqcza pami~ci: 1
Dysk twardy 0 pojemnosci przynajmniej 500GB

7

Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze lub jako karta rozszerzer'i wpierajqca
tech nologi~ DirectX 11, OpenGL 3.x

8

Karta muzyczna

Karta diwi~kowa zintegrowana z plytq gl6wnq bqdi jako karla
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rozszerzen, zgodna z High Definition.
9

Wymagania dodatkowe

Porty i ztqcza:
1 x VGA, 1xHDMI
min. 3xUSB w tym min. 1xUSB 3.0
WiFi, LAN 100 Mbps, Bluetooth
czytnik kart pami~ci, kamera internetowa, mikrofon
Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolkq (scroll)
Klawiatura: w uktadzie polski programisty; wydzielona
klawiatura numeryczna i klawisze ze strzatkami
Nagrywarka DVD +/-RW
Torba do laptopa dwukomorowa,
Dotqczony nosnik ze sterownikami.
Oferowany model komputera powinien poprawnie
wsp6tpracowac
z oferowanym systemem operacyjnym.

10

Zgodnosc z oprogramowaniem
i standardami

Oferowany sprz~t produkowany zgodnie z normq ISO 9001.
Deklaracja zgodnosci CE dla komputera.

11

Warunki gwarancji

Minimum 12 miesi~cy na komputer i bateri~ liczqc od daty
wystawienia faktury, w miejscu instalacji.
Czas reakcji serwisu - nast~pny dzien roboczy po zgtoszeniu
awarii (przyjmowanie zgtoszen w dni robocze minimum w godz.
8.00 -16.00 telefonicznie, e-mail); gwarancja obejmuje cz~sci i
robocizn~;

Serwis gwarancyjny musi bye realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego.
W przypadku awarii dysk6w twardych dyski pozostajq u
Zamawiajqcego.
Poziom i czas gwarancji musi bye weryfikowalny u producenta
sprz~tu

(na stronie www lub telefonicznie) na podstawie numeru
seryjnego komputera w momencie dostawy sprz~tu.
12

System operacyjny

Preinstalowany, nowy, stabilny, 64-bitowy, system operacyjny w
polskim, wersja profesjonalna. System powinien spetniae
nast~pujqce wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez
uiycia dodatkowych aplikacji:
• Obstuga systemu w srodowisku graficznym w j~zyku
polskim;
• Wbudowany system pomocy w j~zyku polskim;
• Moiliwose dokonywania aktualizacji i poprawek systemu
przez Internet w j~zyku polskim z moiliwosciq wyboru
instalowanych poprawek oraz moiliwose zdalnej
automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania
oraz aktualizowania systemu;
• Moiliwose petnej obstugi dokument6w elektronicznych
za pomocq infrastruktury podpisu elektronicznego i

j~zyku
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o

o

o

o

o

o

o

obslugi przez urz~dowe Elektroniczne Skrzynki Podawcze
stosowane w Polsce;
Moiliwose zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu;
o
Moiliwose przywracania plik6w systemowych;
Moiliwose zarzqdzania stacjq roboczq poprzez polityki przez polityk~ rozumie si~ zestaw regul definiujqcych lub
ograniczajqcych funkcjonalnose systemu lub aplikacji;
System z realizowanym wsparciem producenta przez
okres trwania gwarancji komputera;
System posiadajqcy narz~dzia sluiqce do administracji,
do wykonywania kopii zapasowych i ich odtwarzania;
Zdalna pomoc i wsp61dzielenie aplikacji - moiliwose
zdalnego przej~cia sesji zalogowanego uiytkownika
celem rozwiqzania problemu z komputerem;
Moiliwose instalacji oprogramowania przeznaczonego
dla os6b niepelnosprawnych (np. slabowidzqcych);
o
Wsparcie dla wi~kszosci powszechnie uiywanych
urzqdzen peryferyjnych (drukarek, urzqdzen sieciowych,
standard6w USB, Plug &Play, Wi-Fi)
o
Funkcjonalnose automatycznej zmiany domyslnej
drukarki
w zaleinosci od sieci, do kt6rej podlqczony jest
komputer;
System musi prawidlowo obslugiwae calose pami~ci

RAM.
o

o

Zapora internetowa (firewall) dla ochrony polqczen
internetowych; konsola do zarzqdzania ustawieniami
zapory i regulami IP v4 i v6;
Narz~dzia zwafczajqce zlosliwe oprogramowanie;
aktualizacje dost~pne nieodplatnie minimum przez
okres trwania gwarancji;

Licencja na korzystanie z systemu operacyjnego musi bye
udzielona na czas nieokreslony, w spos6b nienaruszajqcy praw
os6b trzecich.
Zamawiajqcy wymaga razem z dostawq dostarczenia kompletu
wymaganych kluczy i nosnik6w instalacyjnych.
Zamawiajqcy wymaga razem z dostawq dostarczenia kompletu
dokument6w pozwalajqcych na stwierdzenie legalnosci
zakupionego oprogramowania dla cel6w inwentaryzacyjnych i
audytowych.
Oferowany model komputera musi poprawnie wsp6lpracowae
z oferowanym systemem operacyjnym.
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2. Drukarka laserowa- 3 szt.

1

Typ

Drukarka laserowa monochromatyczna

2

Zastosowanie

Wydruki ze standardowych pakiet6w biurowych, internetu,
specjalistycznych aplikacji.

3

Jakose druku

1200x1200dpi

4

Szybkose druku

Min. 18 stron/min

5

Obciqienie miesi~czne

Min. 5 000 arkuszy/miesiqc

6

Obs!ugiwane nosniki

Papier (do druku laserowego, zwyk!y, fotograficzny), koperty,
etykiety

7

Rozmiar nosnika

A4; AS; A6; B5; koperty

8

Interfejs

USB 2.0

9

Druk dwustronny

10

Podajnik papieru

Min. 150 arkuszy

11

Obs!ugiwane systemy
operacyjne

Microsoft Windows 8/10 w wersji 32-bitowej/64-bitowej,
Windows 7
w wersji 32-bitowej/64-bitowej, Windows XP w wersji 32bitowej
oraz system operacyjny zainstalowany na dostarczanym sprz~cie
komputerowym.

12

Wymagane oprogramowanie

Komplet sterownik6w i program instalacyjny do obslugiwanych
system6w operacyjnych - zalqczone na plycie CD/DVD.

13

Certyfikaty i standardy, jakie
ma spelniae drukarka

Deklaracja zgodnosci CE
Certyfikat ENERGY STAR

14

Gwarancja

Minimum 12 miesi~cy gwarancji producenta.
Serwis drukarki musi bye realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

15

Inne

Nie dopuszcza si~ zastosowania material6w eksploatacyjnych w
postaci wymiennego b~bna i tonera. Wymienny sam toner.

3. Zasilacz awaryjny - szt. 24
VVVUTen,,, '!!J..~~~ minimalne

1

Zastosowanie

Potrzymanie ciqg!osci dzialania komputera po zaniku zasilania.

2

Rodzaj

Wolnostojqcy

3

Zabezpieczenia

4

Moc wyjsciowa

Przeciwzwarciowe,

przeciwprzepi~ciowe

500VA/300W
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(pozorna/czynna)

5

Napi~cie

6

Cz~stotliwosc

230V

wyjsciowe

50Hz

na wyjsciu

7

Topologia

8

Czas podtrzymania

Line Interactive
napi~cia

Min. 4 min przy maksymalnym obciqieniu urzqdzenia

9

Interfejs komunikacyjny

USB

10

Oprogramowanie

System umoiliwiajqcy zarzqdzanie urzqdzeniem oraz moiliwosc
ustawienia automatycznego zamykania systemu po zaniku
napi~cia

11

Sygnalizacja

Akustyczno-optyczna

12

Przytqcze zasilania UPS

Przew6d zakonczony wtyczkq z uziemieniem

13

Gn iazda wyjsciowe

Min. 3 sztuki

14

Inne

Moiliwosc samodzielnej wymiany akumulatora.
lestaw okablowania niezb~dnego do podtqczenia zasilacza do
sieci oraz sprz~tu komputerowego (dtugosc kabli min. 1,5 m)

15

Gwarancja

24 miesiqce

4. Akumulator do zasilaczy awaryjnych - szt. 5
Akumulator ielowy do zasilaczy awaryjnych - 12V 7 Ah

5. Aparat fotograficzny - szt. 1
WV'fficl!!ama minimalne

1

Rodzaj

Cyfrowy aparat fotograficzny (kompakt)

2

Rozdzielczosc

16 min pikseli

3

lbliienie optyczne

SOx

4

Ogniskowa (dla 35 mm)

Min. 24-1200 mm

5

Ustawienie ostrosci

Od 1 cm

6

Stabilizator obrazu

Optyczny

7

Ustawienie ostrosci

Automatyczne
R~czne

8

WySwietlacz

LCD, 3 cale, obrotowy

9

Wizjer

elektroniczny

10

Lampa btyskowa

Wbudowana lampa btyskowa, moiliwosc pracy w trybach min.:
automatyczny, redukcja efektu czerwonych oczu, btysk
wymuszony, bez btysku

11

lapis danych

Wbudowana karta pami~ci min. 48MB
lapis zdj~c na kartach: SD, SDHC, SDXC
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standard zapisu zdj~c - JPEG
maksymalna wielkosc zapisu zdj~c minimum: 4608x3456 pikseli
Mozliwosc nagrywania film6w FULL HO z diwi~kiem

12

Nagrywanie film6w

13

Kontrola ekspozycji

ustawienie ekspozycji, preselekcja czasu TV, preselekcja
przeslony AV, programy tematyczne: krajobraz, krajobraz noc,!,
makro, muzeum, panorama, sport, pod swiatlo, portret, portret
noc,!, wn~trza, sport, sztuczne ognie, snieg.
Mozliwosc wykonywania zdj~c seryjnych.
Mozliwosc wyboru ustawienia czulosci - r~czny, automatyczny.
Mozliwosc ustawienia balansu bieli - r~czny, automatyczny.
Korekcja ekspozycji.

14

Wejscia/wyjscia

Micro HOMI (typ 0)
zl'!cze USB 2.0

15

Zasilanie

Akumulator jonowo-litowy

16

Inne

Menu w j~zyku polskim
Automatyczny wyb6r programu tematycznego
Technologia rozpoznawania twarzy

17

Wyposazenie

Akumulator jonowo-litowy
pasek
pokrywa na obiektyw
kabel USB
ladowarka/zasilacz sieciowy -Iadowanie baterii po podl'!czeniu
aparatu do sieci zasilaj,!cej
instrukcja w j~zyku polskim
karta gwarancyjna

R~czne

Torba naramienna na aparat fotograficzny - odpinany
ergonomiczny pasek, kieszenie na akcesoria, zabezpieczenie
przeciwdeszczowe.
Karta pami~ci - SOHC, 16GB, pr~dkosc odczytu 40 MB/s.
Oodatkowy akumulator jonowo-litowy - oryginalny lub
kompatybilny
z proponowanym sprz~tem.
18

Gwarancja

24 miesi,!ce

19

Zgodnosc z oprogramowaniem
i standardami

Oferowany sprz~t produkowany zgodnie z norm,! ISO 9001
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2.

Wielkosc pamiE;ci

Nie mniejsza nii 2 GB

3.

Licznik

Na wyswietlaczu

4.

Sterowanie

MiE;kkie

5.

Wbudowany glosnik

tak

6.

Wyswietlacz

Nie mniejszy niz 1.8 cala

7.

Zasilanie

2xAA

8

Modyfikacja nagran

Przenoszenie nagran, kasowanie

9.

Inne

KabelU5B

1.

Spos6b rozwijania

2.

Gwarancja

24 miesi<jce

3.

Szerokosc ekranu (cm)

200

4.

Wysokosc ekranu (cm)

200

5.

Waga (kg)

8

6.

Wysokosc statywu (cm)

Wysokosc od podlogi: 250 cm (min.) - 320 cm(max.)

7.

Rodzaj powierzchni ekranu:

Wysokiej jakosci powierzchnia projekcyjna ze wsp6lczynnikiem
odbicia swiatla ok 1.0

8.

Wlasciowosci powierzchni
ekranu:

Specjalne ramiE; do ustawiania ekranu pod odpowiednim k<jtem
eliminuje efekt trapezu

9.

Mocowanie na tr6jnogu:

Tak, stojak skladany

10.

Format:

Format 1:1, 4:3, 16:9, 16:10 (regulacja rE;czna)

11.

Material:

Matt White

liczba PC
2.

Diody LED

2

3.

Porty PC

2 porty HD-15M, 2 porty USB A, 4 porty mini-jack

konsoli
5.

Wyb6r PC

8.

U5B A, 2

mini-jack

Klawisz skr6tu, pilot Quick5witch
lub
KVM Switcher
przewody

6.

7.

Port HD-15F, 2

Szerokosc

350M Hz

Rozdzielczosc obrazu

Cyfrowo: 1920x1440
Analogowo: 2048x1536

Czas skanowania

10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,605
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10.
11.

Obudowa

,

Plastikowa
0~90%

.L.

VVI,,,v," ow.

(bez

",o.ji)

0~40°C

12...

Temperatura

13.

Waga

360g

14.

Certyfikaty

CE

15.

Gwarncja

12 miesi~cy

1.

Typ:

bezprzewodowy

2.

Przeznaczenie:

DSL, Ethernet

3.

VPN:

TAK

4.

Bezp rzewodowy:

802.11.b/g/n

5.

Przewodowy:

10/100/1000BaseT

6.

lIose anten:

3

7.

Odlqczana antena:

TAK

8.

Moc nadajnika:

Nie mniejsza nii 20dBm

9.

Pasmo anteny:

2,4 GHz

10.

Rodzaje zlqczy:

WAN, LAN, USB, Zasilajqce

1l.

Metody zarzqdzania:

HTTP

12.

Bezpieczer'istwo:

WEP, WPA, WPA2, Filtorwanie adres6w (URL, MAC, IP), NAT,
Kontrola dost~pu ACL, Firewall, Szyfrawania (64/128/152 bit)

13.

Wyposaienie

Instrukcja

....

. ...

9. Router WI-FI

10. Kserokopiarka

1.

Szybkose urzqdzenia, tryb CZ.b. w str./min (A4):

Nie mniej nii 23

2.

Szybkose urzqdzenia, tryb cZ.b. w str./min (A3):

Nie mniej nii 12

3.

Format papieru: min.- maks.:

A6R - A3

4.

A3 Gramatura papieru (g/m 2 ):

55 - 200 P

5.

Pojemnose: standardowa( A3,
A4) (arkuszy):

Nie mniej nii 250 dla kaidego z format6w

6.

Czas nagrzewania (w
sekundach):

Nie wiecej nii 25

Strona 8

z 14

64 -192

7.

PamiEli: ogolna min./maks.
(MB):

S.

Dupleks:

TAK

9.

Podajnik oryginalow

TAK

10.

Wymagania dotyczqce ir6dla
zasilania - sieciowe napiElcie
lokalne (Hz):

220 - 240V, SO/60Hz

11.

Waga (kg):

Nie wiElcej nii 30 kg

12.

Gwarancja:

24 miesiqce

1.

Format oryginalu (maks.):

A3

2.

Czas pierwszej kopii cz.-b.
(sek.):

Nie dluzszy nii 6,4

3.

Kopiowanie ciqgle (maks.
kopii):

Nie mniej nii 999

4.

Rozdzielczosc skanowania w
trybie cz.-b. (dpi):

Nie mniejsza nii 600 x 600

5.

Rozdzielczosi: druku (dpi):

Nie mniejsza nii 600 x 600

6.

Gradacja (Iiczba odcieni) - tryb
czarno-bialy:

7.

Zakres regulacji skali (%):

Nie mniejsza nii 256
25 - 400

1.

Skaner sieciowy (std./opcja):

TAK

2.

Formaty plik6w:

TIFF, PDF, JPEG

3.

Skanowanie na pulpit

TAK

4.

Skanowanie na pamiElci USB

TAK

5.

Skanowanie w trybach "pull
scan" i "push scan":

TAK

6.

Skanowanie w kolorze

TAK

Maksymalny rozmiar
skanowanego dokumentu

A3

1.

Rozdzielczosc (dpi):

600 x 600

2.

Drukarka sieciowa (std./opcja):

Standard

3.

Interfejs
standardowy/opcjonalny:

Standard: 10Base-T/100Base-TX

4.

Obslugiwane systemy
operacyjne:

Windows Server 2003, Windows Server 2003R2, Windows
Server 200S, Windows Server 200SR2, Windows Server 2012,
Windows Server 2012R2, Windows Vista, Windows 7, Windows
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8, Windows 8.1, Windows 10

5.

Protokoly sieciowe:

protok61 TCP/IP

6.

Protokoly druku:

lPR, Raw TCP, IPP (opcja)

7.

PDl std./opcja:

Std: SPlC. Opt: PCl6 emulation, PostScript 3 emulation

8.

DostEipne czcionki:

80 fonts for PCl, 136 fonts for PostScript 3 emulation

1.

Pojemnosc podajnika
oryginal6w (kartek):

Nie mnie nii 100

2.

Maksymalna wydajnosc
wyjsciowa:

Nie mniej nii 250

3.

Zgodnosc z oprogramowaniem
i standardami

Oferowany sprzEit produkowany zgodnie z normq ISO 9001

4.

Podajnik oryginal6w z funkcjq
automatycznego odwracania

TAK
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III: Istotne dla strony postanowienia , kt6re zostanq zawarte w tresci zawieranej umowv.
1. Warunki gwarancji:
• Odpowiedzialnose Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakosci.
• Wykonawca ponosi petnq odpowiedzialnose za dotrzymanie przedstawionych w ofercie
parametrow technicznych przedmiotu umowy oraz gwarantuje, ie sprz~t b~dzie
funkcjonowat sprawnie i b~dzie gotowy do natychmiastowej eksploatacji.
• leieli warunki gwarancji producenta sprz~tu przewidujq dtuiszy okres gwarancji nii
okreslony w opisie przedmiotu zamowienia, wowczas gwarancja udzielana jest na okres
wskazany w gwarancji producenta sprz~tu.
• Gwarancja Wykonawcy udzielana jest niezaleinie od gwarancji producenta. Okres
gwarancji udzielonej przez producenta sprz~tu potwierdzajq zatqczone przez
Wykonawc~ dokumenty gwarancji jakosci (karty gwarancyjne 0 ile wykonawca wystawia
takie karty, w przeciwnym wypadku gwarancj~ stanowi faktura kOlkowa i umowa).
• Zamawiajqcemu przystuguje prawo wyboru trybu, z ktorego dokonuje realizacji swoich
uprawnien tj. z gwarancji producenta czy tei z gwarancji Wykonawcy. Zapis niniejszy
stanowi dokument gwarancji jakosci w rozumieniu art. 577 k. c.
• Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si~ po protokolarnym odbiorze przedmiotu
zamowienia i ztoieniu przez Wykonawc~ faktury, przy czym poczqtkiem biegu tego
terminu jest data wystawienia faktury.
• W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiqzuje si~ dokonywae bezptatnie
napraw przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje cz~sci i robocizn~.
• Serwis gwarancyjny swiadczony b~dzie w miejscu uiywania sprz~tu bqdi w serwisie,
wszelkie koszty zwiqzane z dostarczeniem sprz~tu do serwisu ponosi
Wykonawca/Producent.
• Wymagane jest, aby serwis gwarancyjny minimum w okresie gwarancji producenta byt
realizowany przez producentow przedmiotu umowy lub podmiot autoryzowany przez
producenta. Serwis musi bye realizowany na terytorium Polski.
• Usuni~cie awarii i naprawa w okresie gwarancyjnym w przypadku gwarancji
swiadczonych w siedzibie Zamawiajqcego nastqpi w ciagu trzech dni roboczych od
momentu zgtoszenia awarii telefonicznie lub e-mail.
• Wykonawca wskaie numer telefonu, faksu oraz adres e-mail, pod ktory zamawiajqcy
moie zgtaszae awarie sprz~tu oraz zapewni moiliwose' zgtaszania w dni robocze
w godzinach co najmniej 8:00-16:00.
• W okresie gwarancyjnym Zamawiajqcy posiada moiliwose modyfikacji konfiguracji
dostarczonego sprz~tu bez utraty uprawnien do gwarancji.
• W przypadku, gdy usuni~cie awarii i naprawa nie zostanq dokonane w term in ie,
o ktorym mowa ust. 11, Wykonawca w czwartym dniu roboczym liczonym od
nast~pnego dnia po zgtoszeniu, dostarczy na czas naprawy niewadliwy sprz~t zast~pczy
o parametrach nie gorszych, jak sprz~t uszkodzony. Catkowity termin naprawy nie moie
przekroczye 14 dni roboczych.
• W przypadku:
o
niewykonania naprawy w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia lub
wystqpienia kolejnej awarii, wady lub usterki sprz~tu, po wykonaniu 2 napraw
gwarancyjnych danego sprz~tu, Wykonawca na iqdanie Zamawiajqcego
zobowiqzuje si~ do wymiany sprz~tu, w ktorym ujawnity si~ wady, na nowy, wolny
od wad, w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Zamawiajqcego takiego
iqdania.
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stwierdzenia wady uniemoiliwiajqcej prawidlowe uiytkowanie sprz~tu w okresie
gwarancji, Wykonawca gwarantuje wymian~ wadliwego przedmiotu umowy na
wolny od wad, 0 takich samych funkcjach uiytkowych.
Poziom i czas gwarancji musi bye weryfikowalny u producenta sprz~tu (na stronie www
lub telefonicznie) na podstawie numeru seryjnego komputera w momencie dostawy
o

•

sprz~tu.

•

•

Odpowiedzialnose za szkody powstale w trakcie transportu i rozladunku, montai,
instalacji i uruchomienia sprz~tu i oprogramowania komputerowego ponosi
Wykonawca.
Czasu naprawy nie wlicza si~ do okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji wydluia
si~ 0 czas trwania naprawy. Okres gwarancji liczy si~ odr~bnie dla kaidego egzemplarza
sprz~tu.

•

Wykonawca ponosi odpowiedzialnose za wady przedmiotu umowy z tytulu r~kojmi.

2.Warunki platnosci:
a) Wykonawca wystawia faktur~ Vat na podstawie protokotu odbioru zamawianego sprz~tu.
b) Ptatnose przelewem na konto wykonawcy w terminie 14 dni od daty dor~czenia faktury
(decyduje data wptywu faktury do siedziby Zamawiajqcego).

III. Term;n realizac;; zam6w;en;a ; warunk; platnosci
1. Termin realizacji zamowienia do 03 wrzesnia 2015 r.

II. Dokumenty ;ak;e naleiy dolqczyc do oferty

1. Formularz oferty - zatqcznik nr 1 do zaproszenia do ztoienia oferty cenowej.
2. Stosowne petnomocnictwa - jesli zostaty udzielone.
3. Deklaracje i certyfikaty:
W celu potwierdzenia, ie oferowana dostawa sprz~tu komputerowego odpowiada wymaganiom
okreslonym w opisie przedmiotu zamowienia Zamawiajqcy wymaga dostarczenia zaswiadczen
niezaleinych podmiotow zajmujqcych si~ p05wiadczaniem zgodnosci dziatan Wykonawcy z normami
jakosciowymi oraz kontroli jakosci, potwierdzajqcej, ie dostarczane produkty odpowiadajq okreslonym
normom:
1. Deklaracji zgodnosci sprz~tu z normq bezpieczenstwa CE - naleiy przez to rozumiee certyfikat wydany
przez upowainionq instytucj~ certyfikujqcq lub oswiadczenie producenta lub jego upowainionego
przedstawiciela stwierdzajqce na jego wytqcznq odpowiedzialnosc, ie oferowane wyroby Sq zgodne
z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku 0 systemie
zgodnosci (Dz. U. z 2014 roku poz. 1645 z poin. zm.). (Deklaracja zgodnosci CE okresla wymagania
dotyczqce zagadnien zwiqzanych z bezpieczenstwem uiytkowania, ochronq zdrowia i ochron q srodowiska,
okreslajq zagroienia, ktore producent powinien wykrye i wyeliminowac. Producent oznaczajqc swoj wyrob
znakiem CE deklaruje, ie wyrob ten spetnia wymagania wszystkich odnoszqcych si~ do niego dyrektyw).
2. Certyfikatu ISO 9001 wedtug PN-EN lub rownowainej dla systemu zarzqdzania produkcji oferowanego
sprz~tu komputerowego lub inne rownowaine zaswiadczenia niezaleinego podmiotu zajmujqcego si~
poswiadczeniem zgodnosci dziatan producenta z normami jakosciowymi.
3. Certyfikat jakosci potwierdzajqcy spetnienie normy min. TCO 5.0. dla monitora lub wydruk
z bazy produktow posiadajqcych ce rtyfi kat TCO dost~pny na stronie http://www.tcodevelopment.comlub
rownowaine zaswiadczenie wystawione przez podmioty majqce siedzib~ w innym panstwie cztonkowskim
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne dokumenty potwierdzajqce odpowiednio stosowanie
przez Wykonawc~ rownowainych srodkow zapewnienia jakosci.
4. Certyfikatu Energy Star (oficjalny certyfikatem potwierdzajqcym efektywnose energetycznq produkt6w
na terenie Unii Europejskiej). Zamawiajqcy dopuszcza tei dokumenty r6wnowaine m.in. wydruk ze strony
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maj,!ce siedzibEl w innym panstwie cztonkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne
dokumenty potwierdzaj'!ce odpowiednio stosowanie przez WykonawcEl rownowaznych srodkow
zapewnienia jakosci.
d) Certyfikatu Energy Star (oficjalny certyfikatem potwierdzaj,!cym efektywnose energetyczn'!
produktow na terenie Unii Europejskiej). Zamawiaj'!cy dopuszcza tei dokumenty rownowazne
m.in. wydruk ze strony internetowej przyktadowo http://www.eu-energystar.org lub
http://www.energystar.gov lub rownowaine zaswiadczenie wystawione przez podmioty maj,!ce
siedzibEl w innym panstwie cztonkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne
dokumenty potwierdzaj,!ce odpowiednio stosowanie przez WykonawcEl rownowaznych srodkow
zapewnienia jakosci.
5. Szczegotowy wykaz, dla ktorych urz'!dzen wymagane s,! certyfikaty i deklaracje wymienione
przy opisie wymagan minimalnych dostarczanego sprzEltu.
Zamawiaj'!cy dopuszcza ztozenie oswiadczenia Wykonawcy, ze proponowany sprzElt posiada
wymagane deklaracje i certyfikaty, pod w arunkiem dostarczenia dokumentow wymienionych w punkcie
3 najpozniej w dniu podpisania umowy.

VI. Kryterium oceny oferty
1. Kryterium wyboru oferty - najnizsza cena.
VII. Sposob przygotowania i zlozenia oferty
Oferta wraz z zalacznlkami powinna bye sporz'!dzona w jElzyku polskim oraz podpisana przez osobEl/y
uprawnione do wystElPowania w imieniu Wykonawcy i opatrzone pieczElci'! Wykonawcy.
1. Wykaz dokumentow jakie maj,! dostarczye Wykonawcy:
- "Formularz ofertowy" (zal'!cznik nr 1 do niniejszego zaproszenia),
2. OfertEl nalezy ztozye do 20 sierpnia 2015 roku do godz. 1430:
za

posrednictwem

poczty/przesylki

kurierskiej

na

adres:

Urz'!d

Gminy

Baboszewo,

ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo,
-

lub osobiscie w Sekretariacie UrzEldu Gminy Baboszewo (pok. nr 4), w zamkniEltej kopercie z
napisem: Oferta na dostaw~ sprz~tu komputerowego z oprogramowaniem. Nie otwierac przed

20 sierpnia 2015 roku, godz. 1430.

3. Oferty zlozone po wyznaczonym terminie nie zostan'! rozpatrzone. 0 zachowaniu terminu zlozenia
oferty decyduje data wplywu oferty do UrzEldu Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po uplywie terminu
skladania ofert zostanie zwrocona bez otwierania Wykonawcy i nie bEldzie podlegala ocenie. Wykonawca
moze zlozye tylko jedn,! ofertEl.

4. Otwarcie ztozonych ofert nast,!pi w siedzibie Zamawiaj,!cego w dniu 20 sierpnia 2015 roku
o godz. 1430.

VIII. Wykaz zalacznik6w
2. Formularz oferty - zal'!cznik nr 1.
3. Wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net/laptop.php - z dnia 13.08.2015r. - zal'!cznik
nr 2.
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IX. Dane kontaktowe
Dodatkowych informacji z ramienia Zamawiajqcego udziela Wojciech Wolder - tel. 236611091-92 wew.
37, e-mail: admin@gminababoszewo.pl w godzinach 7:30 -15:30.

Wyniki post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego zostanq zamieszczone na stronie
internetowej www.ugbaboszewo.bip.org.plitablicy ogloszen Urz~du Gminy Baboszewo.

Zaproszenie do zloienia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego zamieszczono na
stronie internetowej: www.ugbaboszewo.bip.org.plitablicy ogloszen Urz~du Gminy Baboszewo w dniu

13.08.2015 r.

WOJT

),:,!;//!t~'~(l1f:I~}
Sporz~dzil:

Wojciech Wolder, tel .236611091 wew. 37
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