Zapytanie w ramach projektu pn. „Otwarty umysł – Twoją szansą na rozwój”, współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Bolesławiec, dnia 6 października 2020 r.
OR.271.2.1.2020.ŁZ

ZAPYTANIE OFERTOWE
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości poniżej 30 000 euro

Zakup laptopów dla Gminy Bolesławiec
(Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania)

1. Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Bolesławiec z siedzibą przy ul. Teatralnej 1A, 59-700 Bolesławiec.
2. Opis przedmiotu.
A.
B.
C.
D.

Przedmiotem zapytania jest zakup ośmiu laptopów.
Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej wraz z pracownikiem urzędu.
Dopuszcza się inny niż podany w zapytaniu model o identycznych parametrach lub lepszych.
Szczegółowy opis i specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Lp.
1.

Specyfikacja laptopa
Procesor: Intel Core i5 10210U lub inny osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik co najmniej 6429 punktów na dzień 1 września 2020 r. według
PassMark Software (http://www.passmark.com);

2.

Karta graficzna: osiągająca w teście wydajności PassMark - G3D Mark wynik co
najmniej 1000 punktów na dzień 1 września 2020 r. według PassMark Software
(http://www.passmark.com);

3.

Wyświetlacz: 15,6” FHD matowy, IPS, 1920x1080;

4.

Pamięć operacyjna RAM: minimum 8GB możliwość rozbudowy do min 16GB;

5.

Dyski (pamięci masowe): SSD minimum 256GB + HDD minimum 1TB;

6.

Łączność: wbudowana karta Wireless 802.11 a/b/g/n/ac, bluetooth;

7.

System operacyjny: Windows 10 Pro 64bit PL;

8.

Pozostałe: wbudowana kamera min. 720p, port słuchawek i mikrofonu (combo);

Sporządził: mgr inż. Łukasz Zwolski

Ilość (szt.)
8
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9.

Certyfikaty i standardy: Sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO 9001 lub
równoważną, deklaracja zgodności CE Producenta, TCO Certyfikat 5.0 lub wyższy,
Epeat Bronze;

10.

Gwarancja: min. 24 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u
klienta.

3. Termin realizacji zamówienia
13 października 2020 r.
4. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być:
§ opatrzona danymi firmy (nazwa, adres, nip, numer telefonu),
§ posiadać datę sporządzenia,
§ zawierać ceny jednostkowe oraz sumaryczne,
§ oferta powinna zawierać informację o warunkach gwarancji na produkt udzielanej przez
oferenta;
§ zawierać krótką informację o doświadczeniu firmy w wykonywaniu zleceń podobnych do
opisanych w niniejszym zapytaniu (wykaz przynajmniej 3-ech podobnych realizacji).
5. Miejsce oraz termin składania wycen
Wycena powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy:
l.zwolski@gminaboleslawiec.pl, do dnia 12 października 2020 roku (do godziny 12:00).
6. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena. Zapytanie ofertowe ma
charakter badania rynku – gmina zastrzega sobie możliwość do nieskorzystania z żadnej z przesłanych
ofert.
7. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Łukasz Zwolski pod numerami telefonu 75 732 32 21 wew. 106,
512 814 616 oraz adresem email: l.zwolski@gminaboleslawiec.pl

Sporządził: mgr inż. Łukasz Zwolski
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