Węgliniec dnia 07.06.2013r.
PR.ZP.4-8/4/13
( nr postępowania)

Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec
075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551
Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póŜn. zm.)

ZAPRASZA
Do złoŜenia oferty na zadanie pn.: „Dostawa komputerów i drukarek”
I. Opis sposobu przygotowania oferty;
1. Ofertę naleŜy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.
2. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje moŜliwość przekazania
oferty faksem na nr 075 77 12 551
3. Ceny podane w ofercie mają być wyraŜone liczbowo i słownie,
4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką
5. Oferta ma obejmować całość zamówienia.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
a) trzech komputerów
b) jednego laptopa
c) jednej drukarki laserowej z funkcją duplex
d) dwie drukarki laserowej
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączniki nr 2, 3, 4,5 do niniejszego
zaproszenia.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do
siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu
4. Cały dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz wolny od obciąŜeń prawami osób
trzecich,
III. Wymagany termin realizacji zamówienia: 21 czerwca 2013.
IV. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena – 100%
V. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
W cenę oferty naleŜy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.

VI. Miejsce i termin złoŜenia oferty:
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 13 czerwca 2013r,
do godz. 12.00
2. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1. nie będzie
rozpatrywana
3. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę przed
terminem upływu jej składania.
VII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Pan Marek Jeziorny tel.
691 955 809

……………………………………
(podpis pracownika merytorycznego)

Załącznik nr 1

____________________
pieczęć firmowa wykonawcy
(pełna nazwa i adres firmy)
OFERTA

Nawiązując do zaproszenia do złoŜenia oferty cenowej na „Dostawa komputerów i drukarek”
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w
zaproszeniu do złoŜenia oferty cenowej za cenę brutto. ___________ PLN
(słownie: ________________________________________________ złotych),

L.P.

Nazwa

1.
Komputery
2.
Laptop
3.
Drukarka duplex
4.
Drukarka
Razem

Ilość

Cena za 1 szt.

Cena (ilość
szt.)

3
1
1
1

1. Termin realizacji zamówienia – 21 czerwca 2013r.
2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia i zobowiązujemy
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach i w
zaproponowanym przez zamawiającego terminie.

______________________
miejscowość i data sporządzenia oferty

______________________________
podpis osoby upowaŜnionej
do występowania w imieniu
wykonawcy

Załącznik nr 2
Specyfikacja Laptop
Procesor
przekątna ekranu
LCD
Pamięć operacyjna
RAM
Parametry pamieci
masowej
Karta graficzna
WyposaŜenie
multimedialne
zainstalowany
system operacyjny
Bezpieczeństwo
Wymagania
dodatkowe

Procesor klasy INTEL CORE I3-2370 MOBILE 2,4 GHZ
15.6
4GB DDR3
Min. 500 GB SATA, 5400 obr./min.
Zintegrowana
Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki stereo,
kamera
Microsoft Windows 7 Pro

Złącze typu Kensington Lock
Wbudowane porty i złącza:
1 x VGA,
Min 2 x USB 2.0,
Min 2 x USB 3.0,
1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście ,
1 x złącze mikrofonowe,
Czytnik kart multimedialnych SD/MMC, Wbudowana kamera w obudowę
ekranu komputera i mikrofon,
Bluetooth 4.0
Karta sieciowa LAN 10/100/1000,
WLAN 802.11b/g/n, .
Klawiatura (układ US -QWERTY),
Touchpad.
Napęd optyczny 24x DVD +/- RW.
.

Załącznik nr 3
Specyfikacja PC
Obudowa
Procesor

Mini tower
Intel® Core™ i3-3220 Processor (3M Cache, 3.30 GHz)

Pamięć operacyjna
RAM
Dysk twardy
Karta graficzna
WyposaŜenie
multimedialne
zainstalowany
system operacyjny

8GB DDR3

Monitor
Wymagania
dodatkowe

Magnetyczny Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.
Zintegrowana
Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki stereo,
kamera
Microsoft Windows 7 Pro/64bit

21-22”
Wbudowane porty i złącza:
1 x VGA,
1x DVI-D
Min 2 x USB 2.0,
Min 2 x USB 3.0,
1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście ,
1 x złącze mikrofonowe,
Czytnik kart multimedialnych SD/MMC,
Karta sieciowa LAN 10/100/1000,
PCI-Express x16 (1)
PCI-Express x1 (1)
PCI (2
Napęd optyczny DVD +/- RW.
Zestaw klawiatura i mysz

Załącznik nr 4
Specyfikacja drukarki
drukarka z dupleksem
nominalna prędkość druku
rozdzielczość w pionie
rozdzielczość w poziomie
normatywny cykl pracy
gramatura papieru
pojemność podajnika papieru
maks. pojemność podajników
zainstalowana pamięć
prędkość procesora
maks. rozmiar nośnika
złącza zewnętrzne
druk dwustronny [dupleks]
praca w sieci [serwer wydruku]
zainstalowane opcje

•

25 str./min.

•

600 dpi

•

600 dpi

•

8000 str./mies.

•

60 - 163 g/m²

•

260 szt.

•

260 szt.

•

32 MB

•

400 MHz

•

A4

•
•

USB 2.0
Ethernet 10/100 Mbps

•

tak

•

tak

•

dupleks (moduł druku dwustronnego)

Załacznik nr 5
Specyfikacja drukarki małej

nominalna prędkość druku
rozdzielczość w pionie
rozdzielczość w poziomie
normatywny cykl pracy
gramatura papieru
pojemność podajnika papieru
maks. pojemność podajników
zainstalowana pamięć
maks. pojemność pamięć
prędkość procesora
maks. rozmiar nośnika
złącza zewnętrzne
szerokość
głębokość
wysokość
waga
symbol tonera

•

18 str./min.

•

600 dpi

•

600 dpi

•

5000 str./mies.

•

60 - 163 g/m²

•

150 szt.

•

150 szt.

•

2 MB

•

2 MB

•

266 MHz

•

A4

•

USB 2.0 , (Ethernet 10/100 Mbps OPCJA)

•

349 mm

•

238 mm

•

196 mm

•

5.2 kg

•

Kaseta z czarnym tonerem HP 85A LaserJet (CE285A)

