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Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Z. Puławskiego w Świdniku
ul. Szkolna 1
21-045 Świdnik

Świdnik, dn. 12.10.2010 r.

........................................................
........................................................
........................................................
Dotyczy:
dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
w związku z realizacją projektu „Szkoła przy lotnisku – program rozwojowy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku”
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu „Szkoła przy lotnisku – program rozwojowy Powiatowego
Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku”, w ramach działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w imieniu
Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Z. Puławskiego w Świdniku (Zamawiający)
zapraszam do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w
związku z realizacją projektu „Szkoła przy lotnisku – program rozwojowy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku”
I. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
a. 2 szt. - komputer przenośny typu laptop (Sprzęt fabrycznie nowy, objęty
gwarancją producenta, nie krócej jak 2 lata), o parametrach technicznych nie gorszych
niż:
- rozmiar matrycy minimum: 17,2 cali
- klawiatura numeryczna
- procesor
- prędkość procesora minimum: 2,26 GHz
- Częstotliwość szyny QPI/DMI minimum: 2,5 T/S
- Pojemność pamięci podręcznej: 3MB
- Pojemność dysku (HDD) minimum: 320GB
- Zainstalowana pamięć RAM minimum: 3GB
- Rodzaj pamięci RAM: DDR3
- Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz
- Maksymalna wielkość pamięci (minimum): 8192MB
- Ilość banków pamięci: 2 szt
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- Maksymalna rozdzielczość LCD (minimum): 1600x900
- Karta graficzna niezintegrowana
- Zainstalowana pamięć wideo minimum: 1024 MB
- Napęd optyczny: nagrywarka DVD
- Wymagane złącza zewnętrzne: HDMI, DSUB, USB, E-SATA, RJ-45
- karta sieci bezprzewodowej pracująca w standardach "g" i "n"
- czytnik kart pamięci z obsługa kart: SD, xD
- Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Home Premium PL
- wymiary (nie większe większe niż): 430x290x35mm
- waga netto nie więcej niż: 3,2 kg
b. 1 szt. - komputer przenośny typu laptop (Sprzęt fabrycznie nowy, objęty
gwarancją producenta, nie krócej jak 2 lata), o parametrach technicznych nie gorszych
niż:
- rozmiar matrycy minimum: 15,5 cali
- klawiatura numeryczna
- procesor dwurdzeniowy
- prędkość procesora minimum: 1,86 GHz
- Pojemność pamięci podręcznej: 3MB
- Pojemność dysku (HDD) minimum: 500GB
- Zainstalowana pamięć RAM minimum: 4GB
- Rodzaj pamięci RAM: DDR3
- Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz
- Maksymalna wielkość pamięci (minimum): 8192MB
- Ilość banków pamięci: 2 szt
- Maksymalna rozdzielczość LCD (minimum): 1366x768
- Karta graficzna zintegrowana
- Napęd optyczny: nagrywarka DVD
- Wymagane złącza zewnętrzne: HDMI, DSUB, USB, E-SATA, RJ-45
- karta sieci bezprzewodowej pracująca w standardach "g" i "n"
- czytnik kart pamięci z obsługa kart: SD, xD
- moduł blutetooth
- Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Home Premium PL
- wymiary (nie większe większe niż): 390x270x35mm
- waga netto nie więcej niż: 2,7 kg
c. 3 komplety – oprogramowanie, w każdym komplecie:
- OpenOffice 3.2 box
- AcraVir 2010 System Protection z AcraVir RescueDrive
- Abby Finereader 10 Profesional Edition
- program “Druki pocztowe, Paczki, Pobrania, Księga nadawcza”
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II. WYMAGANIA CO DO PRZYGOTOWANIA OFERTY
a. Oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania. Oferta powinna zostać złożona na piśmie.
b. Oferta powinna zawierać co najmniej:
- Datę sporządzenia;
- Nazwę oferenta;
- Adresata oferty;
- Przedmiot oferty;
- Termin ważności oferty (nie mniej niż 1 miesiąc);
- Cenę brutto.
III. KRYTERIA WYBORU
- Cena przedmiotu zamówienia – 100%
Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która zawierać będzie najniższą łączną cenę
brutto.
Oferta względem ceny będzie badana według poniższego wzoru:
uzyskane punkty badanej oferty =

najniższa cena z badanych ofert
cena oferty badanej

* 100%

IV. DODATKOWE INFORMACJE
Ofertę należy złożyć osobiście, przesłać na adres PCEZ (ul. Szkolna 1, 20-045 Świdnik) do
dnia 18 października 2010 roku do godziny 15:00. Decyduje data wpływu do PCEZ.
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Załącznik nr 1
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Z. Puławskiego w Świdniku
ul. Szkolna 1
21-045 Świdnik
OFERTA
Nazwa firmy: ............................................................................................................................
Adres:............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ew. Pieczęć firmowa:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.10.2010 r. Powiatowego Centrum
Edukacji Zawodowej im. Z. Puławskiego w Świdniku dot. dostawy sprzętu komputerowego i
oprogramowania w związku z realizacją projektu „Szkoła przy lotnisku – program rozwojowy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku” współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oferuję sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z opisem zawartym w części I zapytania ofertowego w
łącznej wysokości............................PLN (słownie:....................................................................
...........................................................................................). Cena ta jest ceną brutto (zawierającą podatek VAT) i została wyliczona zgodnie z kalkulacją zawartą w poniższej tabeli.
L.p.

Nazwa sprzętu

Jednostka Liczba
miary

1. Laptop 17,2”

sztuka

2

2. Laptop 15,5”

sztuka

1

Cena jednostkowa
netto
(bez VAT)

Cena jednostkowa
brutto
(z VAT)
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3. Oprogramowanie

komplet

3

RAZEM:
........................................................
(podpis)

Jednocześnie oświadczam, że:
1. Posiadam wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania działalności
będącej przedmiotem oferty.
2. Posiadam niezbędną wiedzę oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania usług będących przedmiotem oferty.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usług
będących przedmiotem oferty
Oświadczam ponadto, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i akceptuję
zawarte w nim warunki realizacji dostawy.
Niniejsza oferta ważna jest do dnia: ...................................

....................................................................
(miejsce i data)

........................................................
(podpis)

