„Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie”
LIFEZONE LIFE13 NAT/PL/000060
FUNDACJA NATURA INTERNATIONAL POLSKA
Sekretariat: ul. Tartaczna 3/4; 82-300 Elbląg
NIP 578-30-45-121; REGON 280381278
Tel: 58 7356529; email: info@natura-international.org.pl

Lublin, 20 września 2014
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE
ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Fundacja Natura International Polska z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Tartaczna 3/4, zwana dalej
„Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.)
oraz regulaminu zawierania umów Natura International Polska, zaprasza do składania ofert na:
DOSTAWĘ ZESTAWU KOMPUTEROWEGO (MOBILNA STACJA ROBOCZA, MONITOR, MYSZ
OPTYCZNA, DYSK ZEWNĘTRZNY)
który jest związany z realizacją zadania: E.2 będącego częścią projektu: „Ochrona rzadkich ptaków
strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” LIFEZONE LIFE13
NAT/PL/000060, współfinansowanego z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
I.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego zestawu komputerowego składającego się
z mobilnej stacji roboczej, monitora, myszy optycznej i dysku zewnętrznego. Urządzenia
charakteryzować będą następujące parametry:
a) Mobilna stacja robocza
−
−
−
−
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−
−
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−
−

Procesor- ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark 06 CPU: minimum 7049 punktów
Prędkość procesora minimum 2,8 GHz
Pamięć RAM co najmniej 8 GB, SO DIMM DDR3
Dysk twardy: typ SSD, pojemność minimum 128 GB
Ekran: przekątna LCD 15,6 cala, TFT Full HD [LED] Matowy Rozdzielczość: LCD
1920x1080 lub większa
Rodzaj baterii: Li-lon minimum 9-komorowa
Karta graficzna: procesor minimum 850 MHz, pamięć o prędkości minimum 4000 Mhz
GDDR5, wielkość minimum 2048 MB, karta obsługująca (wspierająca) DirectX 11.2 shader
5.0
Masa netto: maksymalnie 2,8 kg
Wysokość maksymalnie 35 mm
Złącza zewnętrzne: minimum: 4x USB 3.0, 1xHDMI, 1x RJ-45 (LAN), gniazdo słuchawkowe
Napęd DVD RW
Komunikacja: WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Informacje dodatkowe: Plecak dostosowany do wymiarów notebooka, zasilacz sieciowy,
Gwarancja: minimum 36 miesięcy, naprawa w miejscu użytkowania, najpóźniej następnego
dnia roboczego od zgłoszenia usterki
Kolor: czarny lub czarno srebrny
Oprogramowie: Preferowany system operacyjny Windows 8, dopuszczalny Windows 7

b) Monitor
− Przekątna – 24 cale
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Technologia wykonania LCD (technologia S-IPS) lub LED
Rozdzielczość nominalna minimum 1920 x 1080 piksele
Kontrast minimum 1000:1
Jasność minimum 250 cd/m2
Kolor obudowy: czarny, czarno-srebrny
Ilość wyświetlanych kolorów: minimum 16,7 mln
Czas reakcji matrycy: maksimum 6 ms
Porty wejścia/wyjścia: minimum 2 x USB 2.0, minimum 1 x HDMI USB 2.0
Gwarancja 36 miesięcy

c) Mysz optyczna:
− Liczba przycisków: minimum 2 przyciski standardowe, dodatkowo scroll z funkcją trzeciego
przycisku
− Typ połączenia z komputerem: radiowe, USB
−

Rozdzielczość: minimum 1600 dpi

d)
−
−
−
−
−

Dysk zewnętrzny:
Pojemość dysku: minimum 1 TB
Format: 2,5 cala
Zasilanie: USB 3.0
Interfejs: USB 3.0
Gwarancja: minimum 24 miesiące

2. Warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy przedmiot zamówienia wraz z kartami
gwarancyjnymi i niezbędnymi instrukcjami na adres biura projektu w Lublinie (Polska), który
zostanie przekazany po wyborze oferty.
II. Termin płatności
Zapłata za realizację przedmiotu zamówienia dokonana będzie po dostarczeniu
Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
III. Termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia
Wymagany termin dostawy przedmiotu zamówienia: 7 dni roboczych licząc od dnia w
którym Zamawiający poinformował Oferenta o dokonaniu wyboru jego oferty.
IV. Sposób przygotowania oferty
1. Wykonawca przedłoży ofertę wraz z charakterystyką przedmiotu zamówienia (szczegółowy
opis zawierający zwłaszcza parametry oferowanego sprzętu) podając cenę netto, kwotę
podatku VAT i cenę brutto przedmiotu zamówienia.
2. Cena ofertowa brutto ma obejmować pełny zakres dostawy i zawierać wszystkie elementy
niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym w szczególności koszt dostawy do
miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
V. Kryteria i tryb oceny ofert
Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
VI. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
Kopia karty produktu z parametrami technicznymi oferowanego sprzętu.
VII. Miejsce, termin i forma złożenia oferty
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1. Ofertę według załączonego wzoru należy przesłać drogą elektroniczną w postaci nieedytowalnej
(wskazany format: pdf) na adres:
joanna.szkuat@natura-international.org.pl.
2. Ofertę należy złożyć do dnia 26 września 2014, do godziny 14:00.
3. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego zamówienia: należy
kontaktować się z Joanną Szkuat: kom. +48 609-414-887
VIII. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
1. Po upływie terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie dokona ich sprawdzenia, po
czym dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. O wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci
zostaną powiadomieni pisemnie oraz drogą elektroniczną.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po
otwarciu ofert.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia dodatkowej umowy z Oferentem, który złoży
najkorzystniejszą ofertę. Dla potwierdzenia dostawy przedmiotu zamówienia i realizacji
płatności wystarczającymi dokumentami będą protokół odbioru przedmiotu zamówienia lub
inny równoważny dokument i prawidłowo wystawiona faktura VAT.

Zatwierdzam:
Joanna Szkuat
Asystent merytoryczny
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Załącznik 1
Składający ofertę
...............................................
(miejscowość, data)

Imię i nazwisko/nazwa............................................................................
Adres zamieszkania/siedziba.................................................................
Numer NIP..............................................................................................
Tel./fax....................................................................................................
Adres e-mail...........................................................................................

OFERTA
Natura International Polska
ul. Tartaczna 3/4
82-300 Elbląg
Przystępując do złożenia oferty na:
DOSTAWĘ ZESTAWU KOMPUTEROWEGO (MOBILNA STACJA ROBOCZA, MONITOR, MYSZ
OPTYCZNA, DYSK ZEWNĘTRZNY)
który jest związany z realizacją zadania: E.2 będącego częścią projektu: „Ochrona rzadkich
ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” LIFEZONE LIFE13
NAT/PL/000060, współfinansowanego z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Cena netto: ................................................. zł
Cena brutto: ................................................ zł,
Słownie ...........................................................................................................................................
Oświadczam, że:
1. Spełniam warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty.

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1. .....................................................................
2. .....................................................................itd.

............................................
(Podpis składającego ofertę)

