
WÓ JT Baboszewo, 04-05-2015r. 
r.MINY IJAIJOSZEWO 
1T.271.3.2015 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 

w postępowoniu o udzielenie zomówienio publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na 


no dostowę sprzętu komputerowego z oprogromowoniem 


I. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Baboszewo (pow. płoński, woj. mazowieckie) 
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo 
REGON 130378054, NIP 567-179-04-40 
tel. 236611091-92,82 
fax. 236611071 
e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 
www.gminababoszewo.pl 

II. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego fabrycznie sprzętu komputerowego: 

al Komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem DEll VOSTRO 3900MT - szt. 1 
Wybrane parametry minimalne' 

Lp. Parametr Minimalne wymagane parametry 

1 Typ Komputer stacjonarny fabrycznie nowy 

2 Obszar zastosowań Praca biurowa, specjalistyczne aplikacje wykorzystujące relacyjne bazy 
danych, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna, internet. 

3 Procesor Procesor ze zintegrowanym układem graficznym, dedykowany do pracy w 
komputerach stacjonarnych, w architekturze x64 o wydajności min. 4919 
pkt. w teście PassMark (strona 
httll:LLwww.q:1ubenchmark.netLcpu list.php - wydruk z dnia 
28.04.2015r. stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty 
cenowej. 

4 Pamięć operacyjna Pojemność: min. 4GB 
Możliwość rozbudowy do min. 16GB 
Wolne złącza pamięci: min. 1 

5 Pamięć masowa Dysk twardy o pojemności przynajmniej 500GB SAlA 

6 Karta graficzna Zintegrowana w procesorze lub jako karta rozszerzeń wpierająca 
technologię DirectX 11, OpenGL 3.x 

7 Karta muzyczna Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną bądź jako karta rozszerzeń, 
zgodna z High Definition. 

8 Obudowa Stojąca, min. 2 porty USB, porty słuchawek i mikrofonu na panelu 
przednim. Zasilacz pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego. 

9 Wymagania dodatkowe Porty i złącza: 
1 x VGA, 1xHDMI 
min. 2 x USB 3.0, min. 4 x USB 2.0, 
port sieciowy RJ-45, 
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) 
portów usa nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, 
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Lp. 	 Parametr 

10 	Zgod ność z 
oprogramowaniem i 
standardami 

11 	 Warunki gwarancji 

12 	 System operacyjny 

Minimalne wymagane parametry 

przejściówek itp.; 

Karta sieciowa 100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną 


bądź jako karta rozszerzeń, 


Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scrolI) 

Klawiatura: w układzie polski programisty; USB; wydzielona klawiatura 

numeryczna i klawisze ze strzałkami 


Nagrywarka DVD +/-RW 

Dołączony nośnik ze sterownikami. 

Monitor, stacja komputerowa, klawiatura, mysz mają być jednakowe pod 

względem kolorystycznym. 


Oferowany model komputera powinien poprawnie współpracować z 

oferowanym systemem operacyjnym. 


Oferowany sprzęt produkowany zgodnie z normą ISO 9001. 

Deklaracja zgodności CE dla komputera. 


Minimum 36 miesięcy od daty wystawienia faktury, w miejscu instalacji. 

Czas reakcji serwisu - następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii 

(przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze minimum w godz. 8.00 -16.00 

telefonicznie, e-mail); gwarancja obejmuje części i robociznę; 


Serwis gwarancyjny musi być realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego. 

W przypadku awarii dysków twardych dyski pozostają u Zamawiającego . 


Poziom i czas gwarancji musi być weryfikowalny u producenta sprzętu (na 

stronie www lub telefonicznie) na podstawie numeru seryjnego 

komputera w momencie dostawy sprzętu. 


Preinstalowany, nowy, stabilny, 64-bitowy, system operacyjny w języku 


polskim - Microsoft Windows 8.1 Pro i/lub Windows 7 Pro. System 

powinien spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane 

mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 


• 	 Obsługa systemu w środowisku graficznym w języku polskim; 
• 	 Wbudowany system pomocy w języku polskim; 

• 	 Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez 
Internet w języku polskim z możliwością wyboru instalowanych 
poprawek oraz możliwość zdalnej automatycznej instalacji, 
konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 

• 	 Możliwość pełnej obsługi dokumentów elektronicznych za 
pomocą infrastruktury podpisu elektronicznego i obsługi przez 
urzędowe Elektroniczne Skrzynki Podawcze stosowane w Polsce; 

• 	 Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, 
administrowania oraz aktualizowania systemu; 

• 	 Możliwość przywracania plików systemowych; 
• 	 Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki - przez 

politykę rozumie się zestaw reguł definiujących lub 
ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 

• System z realizowanym wsparciem producenta przez okres 
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Lp. 	 Parametr Minimalne wymagane parametry 

trwania gwarancji komputera; 

o 	 System posiadający narzędzia slużące do administracji, do 
wykonywania kopii zapasowych i ich odtwarzania; 

o 	 Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego 
przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania 

problemu z komputerem; 

o 	 Możliwość instalacji oprogramowania przeznaczonego dla osób 
niepełnosprawnych (np. slabowidzących); 

o 	 Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń 

peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, 
Plug &Play, Wi-Fi) 

o 	 Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w 
zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; 

o 	 System musi prawidiowo obslugiwać całość pamięci RAM. 

o 	 Zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 

internetowych; konsola do zarządzania ustawieniami zapory 
i regułami IP v4 i v6; 

o 	 Narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje 
dostępne nieodpłatnie minimum przez okres trwania gwarancji; 

licencja na korzystanie z systemu operacyjnego musi być udzielona na 
czas nieokreślony, w sposób nienaruszający praw osób trzecich 
Zamawiający wymaga razem z dostawą dostarczenia kompletu 
wymaganych kluczy i nośników instalacyjnych. 
Zamawiający wymaga razem z dostawą dostarczenia kompletu 
dokumentów pozwalających na stwierdzenie legalności zakupionego 
oprogramowania dla celów inwentaryzacyjnych i audytowych. 
Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować 

z oferowanym systemem operacyjnym. 

b) Monitor - szt. 1 
Wybrane parametry minimalne' 

Lp. Parametr Minimalne wymagane parametry 

1 	 Klasa produktu Monitor LCD lub LED; 

2 	 Przekątna ekranu 21,5 - 23 cala; 

3 	 Rozdzielczość 1920x1080 

4 	 Jasność 250 cd/m' 

5 	 Kontrast 1000:1 

6 	 Złącza VGA 

7 	 Kąt widzenia Pionowy 160·, poziomy 160· 

8 	 Czas reakcji matrycy 5 ms 

9 	 Wymagania Regulacja polożenia: przechył do tyłu. 


dodatkowe Komplet kabli potrzebnych do uruchomienia i podlączenia monitora do 
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Lp. 	Parametr 

10 	 Certyfikaty i 
standardy, jakie ma 
spełniać monitor 

11 Gwarancja 

Minimalne wymagane parametry 

komputera (w tym kabel sygnałowy i zasilający). 

Oferowany monitor musi być produkowany zgodnie z normą ISO 9001. 

Oferowany monitor musi być produkowany z normą jakościową min. TCO 


5.0; 

Certyfikat Energy Star; 

Deklaracja zgodności CE dla oferowanego monitora; 


Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta. W okresie gwarancji 

producenta serwis gwarancyjny musi być realizowany przez producenta lub 


jego autoryzowanego partnera. 


cI Drukarka HP LaserJet PRO M401dne-l szt. 
Wybrane wymagania minimalne 

Lp. Parametr 

1 Typ 

2 Zastosowanie 

3 Jakość druku 

4 Szybkość druku 

5 	 Obciążenie miesięczne 

6 	 Obsługiwane nośniki 

7 Rozmiar nośnika 

8 Interfejs 

9 Druk dwustronny 

10 Podajnik papieru 

11 Zainstalowana pamięć 

12 Eksploatacja 

13 	 Obsługiwane systemy 
operacyjne 

14 	 Wymagane 
oprogramowanie 

15 	 Certyfikaty i standardy, 
jakie ma spełniać 
drukarka 

16 	 Gwarancja 

Minimalne wymagane parametry 


Dru karka laserowa monochromatyczna 


Wydruki ze standardowych pakietów biurowych, internetu, 

specjalistycznych aplikacji. 


1200x1200dpi 


33 stron/min 


50000 arkuszy/miesiąc 


Papier (do druku laserowego, zwykły, fotograficzny), koperty, etykiety, 

kartony, 


A4; AS; A6; B5; koperty 


USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mb/s 


Automatyczny 


Min. 250 arkuszy 


Min. 256 MB 


Dostarczone materiały eksploatacyjne producenta drukarki (toner) muszą 


zapewnić wydajność na poziomie minimum 2700 stron. 


Microsoft Windows 8 w wersji 32-bitowej/64-bitowej, Windows 7 w 

wersji 32-bitowej/64-bitowej, Windows XP w wersji 32-bitowej oraz 

system operacyjny zainstalowany na dostarczanym sprzęcie 


komputerowym. 


Komplet sterowników i program instalacyjny do obsługiwanych systemów 

operacyjnych - załączone na płycie CD/DVD 

Deklaracja zgodności CE 
Certyfikat ENERGY STAR 

Minimum 12 miesięcy gwarancji producenta . 
Serwis drukarki musi być realizowany przez producenta lub 
autoryzowanego partnera serwisowego producenta. 
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2. Wybrane warunki gwarancji: 

• 	 Odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona 
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakości. 

• 	 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dotrzymanie przedstawionych 
wofercie parametrów technicznych przedmiotu umowy oraz gwarantuje, że sprzęt 

będzie funkcjonował sprawnie i będzie gotowy do natychmiastowej eksploatacji. 

• 	 Jeżeli warunki gwarancji producenta sprzętu przewidują dłuższy okres gwarancji niż 

określony w opisie przedmiotu zamówienia, wówczas gwarancja udzielana jest na 
okres wskazany w gwarancji producenta sprzętu. 

• 	 Gwarancja Wykonawcy udzielana jest niezależnie od gwarancji producenta. Okres 
gwarancji udzielonej przez producenta sprzętu potwierdzają załączone przez 
Wykonawcę dokumenty gwarancji jakości ("karty gwarancyjne o ile wykonawca 

wystawia takie karty, w przeciwnym wypadku gwarancję stanowi faktura końcowa 
i umowa.). 

• 	 Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swoich 
uprawnień tj. z gwarancji producenta czy też z gwarancji Wykonawcy. Zapis niniejszy 
stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu art. S77 k.c. 

• 	 Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się po protokolarnym odbiorze przedmiotu 
zamówienia i złożeniu przez Wykonawcę faktury, przy czym początkiem biegu tego 
terminu jest data wystawienia faktury. 

• 	 W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnie 

napraw przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje części i robociznę. 

• 	 Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu używania sprzętu bądź w serwisie, 
wszelkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu do serwisu ponosi 
Wykonawca/Producent. 

• 	 Wymagane jest, aby serwis gwarancyjny minimum w okresie gwarancji producenta był 
realizowany przez producentów przedmiotu umowy lub podmiot autoryzowany przez 
producenta. Serwis musi być realizowany na terytorium Polski. 

• 	 Usunięcie awarii i naprawa w okresie gwarancyjnym w przypadku gwarancji 
świadczonych w siedzibie Zamawiającego nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od 
momentu zgłoszenia awarii telefonicznie lub e-mail. 

• 	 Wykonawca wskaże numer telefonu, faksu oraz adres e-mail, pod który zamawiający 
może zgłaszać awarie sprzętu oraz zapewni możliwość zgłaszania w dni robocze 

w godzinach co najmniej 8:00-16:00. 

• 	 W okresie gwarancyjnym Zamawiający posiada możliwość modyfikacji konfiguracji 
dostarczonego sprzętu bez utraty uprawnień do gwarancji. 

• 	 W przypadku, gdy usunięcie awarii i naprawa nie zostaną dokonane w terminie, 
o którym mowa ust. 11, Wykonawca w czwartym dniu roboczym liczonym od 
następnego dnia po zgłoszeniu, dostarczy na czas naprawy niewadliwy sprzęt 

zastępczy o parametrach nie gorszych, jak sprzęt uszkodzony. Całkowity termin 
naprawy nie może przekroczyć 14 dni roboczych. 

• 	 W przypadku : 
o 	 niewykonania naprawy w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia lub 

wystąpienia kolejnej awarii, wady lub usterki sprzętu, po wykonaniu 2 napraw 
gwarancyjnych danego sprzętu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

zobowiązuje się do wymiany sprzętu, w którym ujawniły się wady, na nowy, wolny 
od wad, w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego 
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żądania. 

o 	 stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie sprzętu w okresie 
gwarancji, Wykonawca gwarantuje wymianę wadliwego przedmiotu umowy na 
wolny od wad, o takich samych funkcjach użytkowych. 

• 	 Poziom i czas gwarancji musi być weryfikowalny u producenta sprzętu (na stronie www 
lub telefonicznie) na podstawie numeru seryjnego komputera w momencie dostawy 

sprzętu. 

• 	 Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku, montaż, 
instalacji i uruchomienia sprzętu i oprogramowania komputerowego ponosi 

Wykonawca. 
• 	 Czasu naprawy nie wlicza się do okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji 

wydłuża się o czas trwania naprawy. Okres gwarancji liczy się odrębnie dla każdego 

egzemplarza sprzętu. 
• 	 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy z tytułu rękojmi. 

3. 	 Deklaracje i certyfikaty 
W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa sprzętu komputerowego odpowiada wymaganiom 

określonym w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia zaświadczeń 

niezależnych podmiotów zajmujących się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami 
jakościowymi oraz kontroli jakości, potwierdzającej, że dostarczane produkty odpowiadają określonym 
normom. 

1. 	 Deklaracji zgodności sprzętu z normą bezpieczeństwa CE - należy przez to rozumieć certyfikat 
wydany przez upoważnioną instytucji certyfikującą lub oświadczenie producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że oferowane 
wyroby są zgodne z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 roku o systemie zgodności (Dz. U. z 2014 roku poz. 1645 z późno zm.). (Deklaracja 
zgodności CE określa wymagania dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, 
ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć 
i wyeliminować. Producent oznaczając swój wyrób znakiem CE deklaruje, że wyrób ten spełnia 
wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw). 

2. 	 Certyfikatu ISO 9001 według PN-EN lub równoważnej dla systemu zarządzania produkcji 
oferowanego sprzętu komputerowego lub inne równoważne zaświadczenia niezależnego 

podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań producenta z normami 
jakościowymi. 

3. 	 Certyfikat jakości potwierdzający spełnienie normy min. TCO 5.0. dla monitora lub wydruk z bazy 
produktów posiadających certyfikat TCO dostępny na stronie http://www.tcodevelopment.com 
lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie 
członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne dokumenty potwierdzające 

odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości. 
4. 	 Certyfikatu Energy Star (oficjalny certyfikatem potwierdzającym efektywność energetyczną 

produktów na terenie Unii Europejskiej). Zamawiający dopuszcza też dokumenty równoważne 
m.in. wydruk ze strony internetowej przykładowo http://www.eu-energystar.org lub 
http://www.energystar.gov lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające 
siedzibę w .t.nnym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne 
dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków 
zapewnienia jakości. 

5. 	 Szczegółowy wykaz, dla których urządzeń wymagane są certyfikaty i deklaracje wymienione przy 
opisie wymagań minimalnych dostarczanego sprzętu. 
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III. Termin realizacli zamówienia i warunki płatności 

1. 	 Termin realizacji zamówienia do 22 maja 2015r. 

2. 	 Warunki platności: 

a) Wykonawca wystawia Fakturę Vat na podstawie protokołu odbioru zamawianego sprzętu. 

b) Płatność przelewem na konto wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury 

(decyduje data wpływu faktury do siedziby Zamawiającego). 

IV. Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty 

1. 	 Formularz oferty - załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej. 

2. 	 Stosowne pełnomocnictwa - jeśli zostały udzielone. 

3. 	 Deklaracje i certyfikaty, o których mowa w pkt. II zaproszenia lub oświadczenie Wykonawcy, 

że proponowany sprzęt posiada wymagane deklaracje i certyfikaty. W przypadku złożenia 

oświadczenia Zamawiający może zażądać od Wykonawcy złożenia w/w deklaracji i 

certyfikatów, w przypadku wątpliwości co do ich posiadania przez proponowany sprzęt . 

V. Kryterium oceny oferty 

1. 	 Kryterium wyboru oferty - najniższa cena. 

VI. Sposób przygotowania i złożenia oferty 

1. 	 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na " Formularzu ofertowym" stanowiącym 

załącznik do niniejszego zaproszenia, podpisana przez osobę uprawnioną do występowania 

w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczęcią Wykonawcy. 

2. 	 W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyja ś nień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

3. 	 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 


Urząd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A 


do dnia 8 maja 2015 roku do godz. 10:00 


w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z napisem : 


"Oferta (znak sprawy: IT.271.3.2015) na dostawę spnętu komputerowego z 


oprogramowaniem" 

4. 	 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

VII . Wykaz załączników 

1. 	 Formularz oferty - załączn i k nr 1, 

2. 	 Wzór umowy - załącznik nr 2 

3. 	 Wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net/cpu list .php - z dnia 28.04.2015r. 

załącznik nr 3. 

VIII. Dane kontaktowe 
Dodatkowych informacji z ramienia Zamawiającego udziela Marta Dygan - tel. 236611091-92 

wew. 24, e-mail: admin@gminababoszewo.p l w godzinach 7:30 -15:30. 
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