
GMINA BABOSZEWO 
09-130 Baboszewo. ul. Warszawska 9A 

Regon 13037805'1 
OAiZP?~P~) 'il7~(;lM'O 

Baboszewo, 24-10-2017r. 

Zaproszenie do zloienia oferty cenowej 

w postt:powaniu 0 udzielenie zamowienia pub/icznego 0 wartosci szacunkowej poniiej 30 000 euro na 
na dostawt: sprzt:tu komputerowego z oprogramowaniem 

I. Nazwa i adres Zamawiajacego: 

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo 

REGON 130378054, NIP 567-179-04-40 

tel. 236611091-92, 82 

fax. 236611071 

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

II. Opis przedmiotu zam6wienia 

1. Przedmiotem zamowienia jest zakup nowego fabrycznie sprz~tu komputerowego: 

- Komputer stacjonarny + monitor wraz z oprogramowaniem DELL VOSTRO 3668MT - szt. 1 

Wybrane parametry minimalne' 

Lp. Parametr Minimalne wymagane parametry 

1 Typ Komputer stacjonarny fabrycznie nowy 

2 Obszar zastosowan Praca biurowa, specjalistyczne aplikacje wykorzystujqce relacyjne bazy 

danych, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna, internet. 

3 Procesor Procesor ze zintegrowanym ukladem graficznym, dedykowany do pracy 

w komputerach stacjonarnych, w architekturze x64 0 wydajnosci min . 

7430 w tescie PassMark -strona 

http:LLwww.cpubenchmark.netLcpu list.php 

4 Pami~e operacyjna Pojemnose: min . 8GB DIMM DDR4 

Moiliwose rozbudowy do min. 16GB 

Wolne zlqcza pami~ci: min. 1 

5 Pami~e masowa Dysk tw ardy 0 pojemnosci przynajmniej 256GB SSD 

6 Karta graficzna Zintegrowana w procesorze lub jako karta rozszerzen wpierajqca 

technologi~ DirectX 11, OpenGL 3.x 

7 Karta muzyczna Karta diwi~kowa zintegrowana z plytq glownq bqdi jako karta rozszerzen, 

zgodna z High Definition. 

8 Obudowa Stojqca, min . 2 porty USB, porty sluchawek i mikrofonu na panelu 

przednim. Zasilacz pracujqcy w sieci 230V SO/ 60Hz prqdu zmiennego . 

9 Wymagania dodatkowe Porty i zlqcza : 

1xHDMI 

min . 2 x USB 3.0, min . 4 x USB 2.0, 

port sieciowy RJ-45, 

Wymagana ilose i rozmieszczenie (na zewnqtrz obudowy komputera) 

portow USB nie moze bye osiqgni~ta w wyniku stosowania konwerterow, 

przejsciowek itp.; 

Karta sieciowa 100/ 1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z plytq glownq 
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Lp. Parametr 

10 Zgodnose z 
oprogramowaniem i 
standardami 

11 Monitor Dell 

12 System operacyjny 

Minimalne wymagane parametry 

bqdi jako karta rozszerzen, 
Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolkq (scroll) 
Klawiatura: w ukladzie polski programisty; USB; wydzielona klawiatura 
numeryczna i klawisze ze strzalkami 
Nagrywarka DVD +/-RW 
Dolqczony nosnik ze sterownikami. 
Monitor, stacja komputerowa, klawiatura, mysz majq bye jednakowe pod 
wzgl~dem kolorystycznym. 

Oferowany model komputera powinien poprawnie wsp61pracowae z 
oferowanym systemem operacyjnym. 

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

• Przekqtna ekranu:21,5 cale 16:9 

• Matryca:Full HD (1920 x 1080) LED TFT 

• Zlqcza wejsciowe:1xDP 1.2, 1xHDMI 1.4, 1xVGA 

• Pozostale zlqcza :2xUSB3.0, 2xUSB2.0 

Preinstalowany, nowy, stabilny, 64-bitowy, system operacyjny w j~zyku 
polskim - Microsoft Windows 10 Pro 64 bit. System powinien spelniae 
nast~pujqce wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia 
dodatkowych aplikacji: 

• Obsluga systemu w srodowisku graficznym w j~zyku polskim; 
• Wbudowany system pomocy w j~zyku polskim; 
• Mozliwose dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez 

Internet w j~zyku polskim z mozliwosciq wyboru instalowanych 
poprawek oraz mozliwose zdalnej automatycznej instalacji, 
konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 

• Mozliwose pelnej obslugi dokument6w elektronicznych za pomocq 
infrastruktury podpisu elektronicznego i obslugi przez urz~dowe 
Elektroniczne Skrzynki Podawcze stosowane w Polsce; 

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

• Mozliwose 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 uzytkownika celem rozwiqzania 
problemu z komputerem; 

• Moiliwose instalacji oprogramowania przeznaczonego dla os6b 
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Lp. Parametr Minimalne wymagane parametry 

niepelnosprawnych (np. slabowidzqcych); 
o Wsparcie dla wi~kszosci powszechnie uzywanych urzqdzen 

peryferyjnych (drukarek, urzqdzen sieciowych, standard6w USB, 
Plug &Play, Wi-Fi) 

o Funkcjonalnosc automatycznej zmiany domyslnej drukarki w 
zaleinosci od sieci, do kt6rej podlqczony jest komputer; 

o System musi prawidlowo obslugiwac calosc pami~ci RAM. 
o Zapora internetowa (firewall) dla ochrony polqczen internetowych; 

konsola do zarzqdzania ustawieniami zapory i regulami IP v4 i v6; 
o Narz~dzia zwalczajqce zlosliwe oprogramowanie; aktualizacje 

dost~pne nieodplatnie minimum przez okres trwania gwarancji; 

Licencja na korzystanie z systemu operacyjnego musi byc 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 wsp61pracowac 
z oferowanym systemem operacyjnym. 

2. Wybrane warunki gwarancji: 
o Odpowiedzialnosc Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona 

poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakosci. 
o Wykonawca ponosi pelnq odpowiedzialnosc za dotrzymanie przedstawionych w ofercie 

parametr6w technicznych przedmiotu umowy oraz gwarantuje, ie sprz~t b~dzie 

funkcjonowal sprawnie i b~dzie gotowy do natychmiastowej eksploatacji. 
o Jeieli warunki gwarancji producenta sprz~tu przewidujq dluiszy okres gwarancji niz 

okreslony w opisie przedmiotu zam6wienia, w6wczas gwarancja udzielana jest na okres 
wskazany w gwarancji producenta sprz~tu. 

o Gwarancja Wykonawcy udzielana jest niezaleinie od gwarancji producenta. Okres 
gwarancji udzielonej przez producenta sprz~tu potwierdzajq zalqczone przez 
Wykonawc~ dokumenty gwarancji jakosci (*karty gwarancyjne 0 ile wykonawca 
wystawia takie karty, w przeciwnym wypadku gwarancj~ stanowi faktura koncowa 
i umowa.). 

o Zamawiajqcemu przysluguje prawo wyboru trybu, z kt6rego 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. 

o Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si~ po protokolarnym odbiorze przedmiotu 
zam6wienia i zloieniu przez Wykonawc~ faktury, przy czym poczqtkiem biegu tego 
terminu jest data wystawienia faktury. 

o W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiqzuje si~ dokonywac bezplatnie 
nap raw przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje cz~sci i robocizn~. 

o Serwis gwarancyjny swiadczony b~dzie w miejscu uiywania sprz~tu bqdi w serwisie, 
wszelkie koszty zwiqzane z dostarczeniem sp rz~tu do serwisu ponosi 
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Wykonawca/Producent. 
• Wymagane jest, aby serwis gwarancyjny minimum w okresie gwarancji producenta byl 

realizowany przez producent6w 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 zgloszenia awarii telefonicznie lub e-mail. 

• Wykonawca wskaze numer telefonu, faksu oraz adres e-mail, pod kt6ry zamawiajqcy 
moze zglaszae awarie sprz~tu oraz zapewni mozliwose zglaszania w dni robocze 
w godzinach co najmniej 8:00-16:00. 

• W okresie gwarancyjnym Zamawiajqcy posiada mozliwose modyfikacji konfiguracji 
dostarczonego sprz~tu bez utraty uprawnien do gwarancji. 

• W przypadku, gdy usuni~cie awarii i naprawa nie zostanq dokonane w terminie, 
o kt6rym mowa ust. 11, Wykonawca w czwartym dniu roboczym liczonym od 
nast~pnego dnia po zgloszeniu, dostarczy na czas naprawy niewadliwy sprz~t zast~pczy 
o parametrach nie gorszych, jak sprz~t uszkodzony. Calkowity termin naprawy nie moze 
przekroczye 14 dni roboczych. 

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

wystqpienia kolejnej awarii, wady lub usterki sprz~tu, po wykonaniu 2 napraw 
gwarancyjnych danego sprz~tu, Wykonawca na zqdanie Zamawiajqcego 
zobowiqzuje si~ do wymiany sprz~tu, w kt6rym ujawnily si~ wady, na nowy, wolny 
od wad, w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajqcego takiego 
zqdania. 

o stwierdzenia wady uniemozliwiajqcej prawidlowe uzytkowanie sprz~tu w okresie 
gwarancji, Wykonawca gwarantuje wymian~ wadliwego przedmiotu umowy na 
wolny od wad, 0 takich samych funkcjach uzytkowych. 

• 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. 

• Odpowiedzialnose za szkody powstale w trakcie transportu i rozladunku, montaz, 
instalacji i uruchomienia sprz~tu i oprogramowania komputerowego ponosi 
Wykonawca. 

• Czasu naprawy nie wlicza si~ do okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji wydluza 
si~ 0 czas trwania naprawy. Okres gwarancji liczy si~ odr~bnie dla kazdego egzemplarza 
sprz~tu. 

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

III. Kryterium oceny oferty 
1. Kryterium wyboru oferty - najnizsza cena. 

IV. Spos6b przygotowania i zloienia oferty 
1. Oferta powinna bye sporzqdzona w j~zyku polskim na "Formularzu ofertowym" stanowiqcym 

zalqcznik do niniejszego zaproszenia, podpisana przez osob~ uprawnionq do wyst~powania 
w imieniu Wykonawcy i opatrzona piecz~ciq Wykonawcy. 

2. W toku oceny ofert Zamawiajqcy moze zqdae od oferent6w wyjasnien dotyczqcych tresci 
zlozonych ofert . 
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3. Ofert~ naleiy przeslat na adres e-mail: urzad@gminababoszewo.pl do 27.10.2017 do godz. 
11:00 

4. Oferty zloione po terminie nie b~dq rozpatrywane. 

V. Wykaz zalacznikew 
1. Formularz oferty - zalqcznik nr 1, 
2. Wzer umowy - zalqcznik nr 2 

VI. Dane kontaktowe 
Dodatkowych informacji z ramienia Zamawiajqcego udziela Piotr Adamkiewicz - tel. 236611091-92 wew. 
25, e-mail: adamkiewicz@gminababoszewo.pl w godzinach 7:30 - 15:30. 

Sporzijdzit: Piotr Ada mkiewicz, tel .236611091 wew. 2S 

WOJT 
30bRl/# t' 1iJrfln1 

mgt' TOlllusz Sobecki 
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