Częstochowa, 02.06.2011

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 3/POKL/3.3.2/11
W związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności
oraz uniewaŜnieniem zapytania ofertowego nr 1/POKL/3.3.2/11 zwracam
się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na następujące urządzenia
i programy:
L.p.

1.

Nazwa
(minimalne wymagane parametry techniczne)
Zestaw komputerowy
Parametry techniczne zestawu
- CPU Intel i5 - 4 rdzeniowy; minimum 2,80 GHz
(lub równowaŜny)
- Płyta gł. Asus P7H55-M (lub równowaŜna)
- Pamięć RAM Kingston - 4 GB DDR3 1333 MHz CL9
(lub równowaŜna)
- Karta graf. HIS Radeon HD 5570 Silence
1024MB DDR3 (lub równowaŜna)
- Karta dźwiękowa zintegrowana.
- HDD Seagate 500 GB SATA III (lub równowaŜny)
- Napęd DVD-RW (lub równowaŜny)
- Czytnik kart SD

Nazwa/ Kod
CPV

Liczba
sztuk

Komputery
osobiste
30213000-5

16

Monitor - LCD 18,5” (lub równowaŜny)
Oprogramowanie systemowe
- Windows 7 (64-bit) Professional OEM
Oprogramowanie biurowe
- MS Office 2010 Home & Business OEM
2.

Zasilacz awaryjny
UPS APC 350 VA (lub równowaŜny)

Urządzenia
komputerowe
30200000-1

Projekt „Nauczyciel przedmiotów zawodowych współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16

3.

Projektor multimedialny
BenQ MX511 (lub równowaŜny)

4.

Notebook HP Probook 4520s - kod producenta: XX775EA
i5-480M/4096/320/DVD-RW/7Pro64 (lub równowaŜny)

Projektory
38652100-1
Komputery
przenośne
30213100-6

4
2

ZłoŜona oferta powinna zawierać co najmniej:
1) nazwę i adres oferenta,
2) opis nawiązujący do parametrów wskazanych w zapytaniu ofertowym,
3) cenę (netto oraz brutto) poszczególnych urządzeń wskazanych w zapytaniu
ofertowym,
4) czas realizacji,
5) długość trwania okresu gwarancyjnego,
6) termin waŜności oferty,
7) datę sporządzenia oraz podpis wykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. W razie złoŜenia więcej niŜ jednej
oferty przez wykonawcę, wszystkie złoŜone przez niego oferty podlegają odrzuceniu.
Zamawiający nie dopuszcza złoŜenia ofert częściowych.
Ofertę naleŜy dostarczyć na ul. Rząsawską 40 w Częstochowie do pokoju nr 20 lub przesłać
faksem na nr 34 364 34 26.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. cena całej oferty 70% ,
2. czas realizacji 20%,
3. długość trwania okresu gwarancyjnego 10% .
Termin składania ofert mija 10.06.2011 o godzinie 15.00
O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje oferentów biorących udział
w postępowaniu na ich wniosek. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie
powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
Z powaŜaniem
KANCLERZ
Maciej Dziewiątkowski
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