Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
75-216 Koszalin
ul. Przemysłowa 8

Nr 3/KARR/2018
Koszalin, 2018-05-23

Zaproszenie do składania ofert
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o
wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

1.

Nazwa przedmiotu
zamówienia /
parametry lub
funkcje przedmiotu
umowy

Zakupy sprzętu informatycznego wraz z systemem
operacyjnym
I. Zakup laptopów (4 szt.):
1. Opis przedmiotu zamówienia:
a. zastosowanie - aplikacje biurowe, bazodanowe,
internetowe;
b. ekran- przekątna minimum 15,6 cala, rozdzielczość nie
mniejsza niż 1366x768.
c. procesor – model: Intel i5 lub i7 lub równoważny,
d. procesor- częstotliwość: 2,3 GHz lub wyżej,
e. pojemność pamięci RAM: nie mniej niż 8 GB,
f. pojemność dysku twardego: nie mniej niż 500 GB
(hybrydowy SSHD) lub 128 GB (SSD) + dysk zewnętrzny
500 GB (HD)
g. Wyjście karty graficznej: HDMI + adapter VGA,
h. interfejsy : 2 x USB w tym 3.0, HDMI, VGA (D-SUB)
i. ilość rdzeni – co najmniej 2 rdzenie (cztery wątki) lub więcej,
j. zintegrowana karta graficzna ,
k. napęd optyczny DVD-RW
l. system operacyjny Win 10 Pro
2. Wsparcie techniczne: dostęp do aktualnych sterowników
zainstalowanych w komputerze urządzeń na dedykowanej przez
producenta stronie internetowej.
3.Wymagania dodatkowe:
a. Bluetooth: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n lub a/c, Bluetooth 4
b. Wbudowany mikrofon; głośniki; gniazdo audio typu combo
(wspólne gniazdo słuchawek i mikrofonu),
c. Klawiatura w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z
układem MS Windows "polski programisty",
d. Dołączone akcesoria: zasilacz AC, bateria, mysz
bezprzewodowa, torba dostosowana na do wymiarów
proponowanego komputera przenośnego
e. Kamera internetowa 0.3M z pojedynczym mikrofonem lub
mikrofonem cyfrowym HD.
II. Zakup komputer stacjonarny + monitor (2 szt.):
2. Opis przedmiotu zamówienia:
a. zastosowanie - aplikacje biurowe, bazodanowe,
internetowe;
b. procesor – model: Intel i5 lub i7 lub równoważny,
c. procesor- częstotliwość: 2,3 GHz lub wyżej,
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

pojemność pamięci RAM: nie mniej niż 4 GB,
pojemność dysku twardego: nie mniej niż 1000 GB,
Wyjście karty graficznej: HDMI + adapter VGA,
interfejsy : 2 x USB w tym 3.0, HDMI, VGA (D-SUB),
ilość rdzeni – co najmniej 4 rdzenie (cztery wątki) lub więcej,
karta graficzna ,
karta dzwiękowa
napęd optyczny DVD-RW
system operacyjny Win 10 Pro
monitor: przekątna min. 21,5”, rozdzielczość: 1920 x 1080;
Matryca LED, IPS; Powłoka matrycy: Matowa

2. Wsparcie techniczne: dostęp do aktualnych sterowników
zainstalowanych w komputerze urządzeń na dedykowanej przez
producenta stronie internetowej.
3.Wymagania dodatkowe:
a. Łączność: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n lub a/c, Bluetooth 4,
LAN 10/100/1000 Mbps
b. Rodzaje wejść – panel przedni: USB 3.0 – 1 szt.; wyjście
słuchawkowe 1 szt.; czytnik kart pamięci – 1 szt.
c. Rodzaje wejść – panel tylny: USB 2.0 x4 szt; wejście/wyjści
audio – 3 szt, RJ – 45; VGA (D-sub) – 1 szt., HDMI – 1 szt.
AC-in (wejście zasilania) – 1 szt.
d. Dołączone akcesoria: mysz bezprzewodowa, klawiatura w
układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS
Windows "polski programisty"
III. Zakup monitora (1 szt.):
1. Opis przedmiotu zamówienia:
a. przekątna min. 25”
b. rozdzielczość: 1920 x 1080
c. Matryca LED, IPS
d. Powłoka matrycy: Matowa

2.

Warunki ustalone
przez
Zamawiającego

IV. Zakup tableta (1 szt.):
1. Opis przedmiotu zamówienia:
a. Przekątna min. 10”
b. rozdzielczość: 1920 x 1200
c. Pamięć RAM: min 3 GB
d. Złącza: Micro USB - 1 szt.; Wyjście słuchawkowe - 1 szt.;
Czytnik kart pamięci - 1 szt.; Gniazdo kart nanoSIM - 1 szt.
e. Łączność: Wbudowany modem 4G; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac;
moduł Bluetooth; Wbudowany moduł AGPS
f. Bateria: min Litowo- jonowa 6000aAh
g. Aparat foto: przód min 8 Mpix, tył min 8 Mpix
h. Dodatkowe informacje: wbudowane głośniki stereo,
wbudowany mikrofon, aluminiowa obudowa
Wykonawca zapewnia gwarancję: 24 miesiące od daty
ostatecznego przyjęcia sprzętu potwierdzonego bezusterkowym
protokołem odbioru realizowanym przez producenta lub sieć
autoryzowanych partnerów serwisowych producenta na terenie
Polski; usunięcie usterki, awarii, wady musi nastąpić w terminie do
15 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego
zgłoszenia.
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3.

Warunki realizacji
zamówienia:

4.

Warunki jakie musi
spełnić Wykonawca

5.

Kryterium wyboru

Ofertę sporządzić należy:
 na załączniku nr 1 formularz ofertowy złożonym wraz z
załącznikiem nr 2 (oświadczenie o braku powiązań)
 w języku polskim, w formie pisemnej.
 nie ma możliwości składania ofert częściowych.
Warunki realizacji zamówienia:
 Dostawa przedmiotu zamówienia określonego powyżej
odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy do Siedziby
Zamawiającego w KARR S.A. ul. Przemysłowa 8,
75-216 Koszalin.
 Dostawa przedmiotu zamówienia powyżej określonego
odbędzie się w godzinach pracy Zamawiającego, to jest w
dniach poniedziałek - piątek każdego tygodnia w godzinach
7:30 - 15:30.
 W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń w dostarczonym
sprzęcie, jak również w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiającego niezgodności sprzętu lub oprogramowania z
opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z zawarta umową,
lub innych wad fizycznych lub prawnych, Wykonawca ma
obowiązek w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszonej
reklamacji wymienić sprzęt na nowy, albo doprowadzić go do
zgodności z umową, co nie wyłącza innych uprawnień
Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi.
 Przedmiot zamówienia zostanie protokolarnie przekazany
przez Wykonawcę i odebrany przez Zamawiającego po jego
realizacji, uruchomieniu.
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia 7 dni roboczych
od dnia podpisania umowy.
Składać oferty mogą Wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia
do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadają niezbędną
wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
Cena: 100%

6.

Zawartość oferty

1. Formularz ofertowy

7.

Osoba
odpowiedzialna za Sumara Krzysztof tel. 94 341 63 30, e-mail: k.sumara@karrsa.pl
kontakt

8.

Miejsce i termin
złożenia oferty

Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego lub pocztą
tradycyjną na adres Koszalin 75-216, ul. Przemysłowa 8 (decyduje
data wpływu oferty) lub na adres e-mail: karrsa@karrsa.pl w
terminie do dnia 30 maja 2017 r., godz. 15:30
Prezes Zarządu
Natalia Wegner
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Załącznik 1
Koszalin, dnia …………………………….
…………………………………………………………..
(Nazwa firmy / Imię i nazwisko
Wykonawcy oraz adres)

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do zaproszenia z
z
systemem
operacyjnym

dnia 23 maja 2018 r. na zakup sprzętu informatycznego wraz
dla
Koszalińskiej
Agencji
Rozwoju
Regionalnego
S.A.

Oferujemy wykonanie wymienionej usługi w cenie za:
Lp.

Przedmiot zamówienia

Łączna wartość brutto (zł)

1

Laptopy (4 szt.)

2

Komputery stacjonarne + monitory (2 szt.)

3

Monitor (1 szt)

4

Tablet (1 szt.)
Całkowita wartość zamówienia







Gwarantujemy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminach określonych
w zapytaniu ofertowym.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do jego treści żadnych
zastrzeżeń,
Oświadczamy, że w wypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Oświadczamy, iż uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert,
Oświadczamy , że zapoznaliśmy się w sposób wystarczający i konieczny ze szczególnym zakresem
zamówienia zawartym w zapytaniu oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania
zamówienia, a nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń
finansowych.

……………………………………………………………………..
Data , ……………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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