Projekt pn. „Byczy ński Inkubator Przedsi ębiorczo ści w Polanowicach” wspó łfinansowany przez Uni ę Europejsk ą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013

“Inwestujemy w Twoj ą przysz ło ść”

Za łącznik nr 2
do zapytania ofertowego
Bk.XII.042.3.1.2015

FORMULARZ OFERTOWY
Przedmiot zamówienia:
Zamawiający:

Dostawa sprzętu elektronicznego do Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczo ści w Polanowicach – Polanowice, 46 – 220
Byczyna
Gmina Byczyna

Nazwa (firma) Wykonawcy, NIP

Nazwisko i Imię osoby
upoważnionej do kontaktu z
Zamawiającym w zakresie
wykonania przedmiotu umowy
Siedziba (adres) Wykonawcy,
telefon, fax i e-mail

KOMPUTER STACJONARNY – 2szt.
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Lp.

Atrybut

Wymagania minimalne

1.

Typ:

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie
modelu symbolu oraz producenta.

2.

Zastosowanie:

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych,
aplikacji graficznych, dost ęp do Internetu oraz poczty
elektronicznej.

3.

Wydajność
komputera
- procesor:

Procesor wielordzeniowy dedykowany do pracy w
komputerach stacjonarnych zapewniaj ący uzyskanie
osiągów w teście PassMark CPU Mark wyniku min. 3000
punktów (wynik zaproponowanego procesora musi
znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net)
Przystosowana do obsługi zaprojektowanego procesora oraz
pamięci, chipset dostosowany do oferowanego procesora i
pamięci, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 16x, min.
1 złącze PCI Express 1x, ilo ść portów min. 6, obsługa min. 8
GB pamięci RAM.
Typ złącza współpracuj ąca z oferowan ą płytą główn ą
zestawu, zastosowanie aplikacje biurowe, podstawowe
aplikacje graficzne, wyjście DVI, wyjście D-Sub, Chłodzenie
radiatorem z wentylatorem
Min. 4GB RAM, minimum jeden slot wolny na dalsz ą
rozbudowę

P łyta g łówna:

Karta graficzna:

Pamięć operacyjna:
Parametry pamięci
masowej :

Typ dysku HDD, pojemność dysku min. 250 GB,
podłączenie typu SATA

Karta dźwiękowa:
Karta sieciowa:

Zintegrowana.
Ethernet 10/100/1000, dopuszcza si ę możliwo ść stosowania
karty zintegrowanej z płytą główn ą.
Multimedialna, tryb podłączenia USB, komunikacja z

Klawiatura:

Oferowane parametry przez Wykonawce
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Mysz:
Napęd optyczny:

Czytnik kart pami ęci:
Obudowa:

Zasilacz:
Inne:
System operacyjny:

komputerem, klawiatura w układzie polski programisty, układ
klawiszy standardowy wyposażona w klawiatur ę
numeryczną.
Optyczna, tryb podłączenia USB, komunikacja z
komputerem zasięg min. 1,5m, liczba przycisków min. 3,
pokrętło rolka min. 1, rozdzielczość min. 1000 DPI.
DVD+/-RW/RAW, do urz ądzenia b ędzie dołączone
oprogramowanie pozwalaj ące na nagrywanie obsługiwanych
formatów płyt CD/DVD, odtwarzanie dysków CD/DVD, typ
podłączenia SATA.
Wbudowany.
Rodzaj obudowy dostosowany do zaprogramowanych
komponentów, min. 2 złącza USB na przednim panelu w tym
min. 1 USB 3.0.
Dostosowany do zaprogramowanego zestawu – o
sprawności, co najmniej 80 PLUS.
Listwa antyprzepi ęciowa.
Do zainstalowanego oprogramowania należy dołączy ć
nośnik umożliwiający przywrócenie systemu wraz z licencj ą,
zainstalowany system operacyjny niewymagaj ący aktywacji i
za pomocą telefonu, poczty tradycyjnej spełniaj ący warunki :
1. Funkcja dokonywania aktualizacji i poprawek
systemu przez Internet oraz centralnie za pomoc ą
dostarczonego systemu aktualizacji zdalnej.
2. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu
operacyjnego przez Internet (niezb ędne
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa
muszą być dostarczane bezpłatnie) – wymaganie
podanie strony serwera www.
3. Internetowa aktualizacja zapewniona w j ęzyku
polskim.
4. Wbudowana zapora internetowa zapewniona w
języku polskim.
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5. Wsparcie dla większo ści powszechnie używanych
urządzeń peryferyjnych (drukarek, urz ądze ń
sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).
6. Praca systemu w trybie graficznym.
7. Funkcja zdalnej konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu.
8. Wbudowany system w języku polskim.
9. Warunki licencji systemu operacyjnego pozwalaj ące
na użyczenie komputerów wraz z zainstalowanym
oprogramowaniem osobom trzecim bez
dodatkowych opłat.
W przypadku dostarczenia oprogramowania
równoważnego należy zapewnić odpowiednie
szkolenia dla użytkowników i administratorów.
4.

Gwarancja:

3-letnia gwarancja z naprawą w punkcie serwisowym, z
odbiorem i zwrotem do klienta. Czas naprawy max. 3 dni
robocze lub dostarczenie sprzętu zastępczego o nie
gorszych parametrach technicznych. W przypadku awarii
dysku, uszkodzony dysk twardy pozostanie w posiadaniu
Zamawiającego.
SZACOWANA WARTO ŚĆ ZESTAWU BRUTTO W Z Ł

KOMPUTER PRZENO ŚNY – 1 szt.
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Lp.

Atrybut

Wymagania minimalne

1.

Typ:

Komputer przeno śny. W ofercie wymagane jest podanie
modelu symbolu oraz producenta.

2.

Zastosowanie:

Komputer przeno śny b ędzie wykorzystywany dla potrzeb
aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji
obliczeniowych, aplikacji finansowych, prawnych,
rachunkowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz
poczty elektronicznej.

3.

Wydajność komputera Procesor dedykowany do pracy w komputerach przeno śnych,
osiągaj ący w teście PassMark CPU Mark wyniku min. 4000
- procesor:
punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdowa ć
się na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)
Karta graficzna:
Dedykowana.
Ilość pamięci karty
graficznej

Minimum 2048MB

Przek ątna ekranu:

Minimum 15,1”

Typ ekranu:

LED, matowy

Rozdzielczo ść:

Minimum 1920 X 1080.

Zainstalowana ilo ść
pamięci RAM :

8192MB DDR

Pojemno ść HDD :

Pojemność dysku minimum 500 GB,

Karta dźwiękowa:

Zintegrowana.

Napęd optyczny:

Nagrywarka DVD+/-RW, DualLayer – zintegrowana.

Oferowane parametry
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Czytnik kart pami ęci:

Zintegrowany.

Bateria:

Li-Ion, 6 sześciokomorowa.

Waga laptopa :

Minimum 2kg.

Port video:

VGA (15 pin D-Sub), Mini Display Port.

Komunikacja:

Bluetooth ,LAN 10/100/1000, WiFi 802.11 b/g/n –
zintegrowane.

Inne:

Mysz bezprzewodowa, torba, listwa antyprzepi ęciowa.

System operacyjny:

Do zainstalowanego oprogramowania należy dołączy ć no śnik
umożliwiaj ący przywrócenie systemu wraz z licencj ą,
zainstalowany system operacyjny niewymagaj ący aktywacji i za
pomocą telefonu, poczty tradycyjnej spełniaj ący warunki :
1. Funkcja dokonywania aktualizacji i poprawek systemu
przez Internet oraz centralnie za pomoc ą
dostarczonego systemu aktualizacji zdalnej.
2. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu
operacyjnego przez Internet (niezb ędne aktualizacje,
poprawki, biuletyny bezpieczeństwa musz ą by ć
dostarczane bezpłatnie) – wymaganie podanie strony
serwera www.
3. Internetowa aktualizacja zapewniona w j ęzyku polskim.
4. Wbudowana zapora internetowa zapewniona w j ęzyku
polskim.
5. Wsparcie dla większo ści powszechnie używanych
urządzeń peryferyjnych (drukarek, urz ądze ń
sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).
6. Praca systemu w trybie graficznym.
7. Funkcja zdalnej konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu.
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8. Wbudowany system w języku polskim.
9. Warunki licencji systemu operacyjnego pozwalaj ące na
użyczenie komputerów wraz z zainstalowanym
oprogramowaniem osobom trzecim bez dodatkowych
opłat.
W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego
należy zapewnić odpowiednie szkolenia dla użytkowników i
administratorów.
4.

Gwarancja:

3-letnia gwarancja z napraw ą w punkcie serwisowym, z
odbiorem i zwrotem do klienta. Czas naprawy max. 3 dni
robocze lub dostarczenie sprz ętu zastępczego o nie gorszych
parametrach technicznych. W przypadku awarii dysku,
uszkodzony dysk twardy pozostanie w posiadaniu
Zamawiającego.
SZACOWANA WARTO ŚĆ ZESTAWU BRUTTO W Z Ł
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MONITOR KOMPUTEROWY – 2 szt.
Lp.

Atrybut

Wymagania minimalne

1.

Typ:

Monitor komputerowy z podświetlanym ekranem typu LED
lub LCD.

2.

Przek ątna ekranu:

Minimum 20” cali.

3.

Rozdzielczo ść:

rozdzielczość min. 1920x1080.

4.

Czas reakcji
matrycy:

Minimum 5 [ms].

5.

Kontrast:

Minimum 1000 : 1.

6.

Ilość wy świetlanych
kolorów :

Minimum 16 mln.

7.

Inne :

Wejście D-Sub (VGA), wbudowany gło śnik, dokument
potwierdzający ze sprz ęt jest produkowany zgodnie z
normami EnergyStar (należy dołączy ć do oferty).

8.

Gwarancja:

3-letnia gwarancja z napraw ą w punkcie serwisowym, z
odbiorem i zwrotem do klienta. Czas naprawy max. 3 dni
robocze lub dostarczenie sprz ętu zastępczego o nie
gorszych parametrach

Oferowane parametry

SZACOWANA WARTO ŚĆ ZESTAWU BRUTTO W Z Ł
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APARAT TELEFONICZNY BEZPRZEWODOWY– 1 szt.
Lp.

Atrybut

Wymagania minimalne

1.

Typ:

Aparat telefoniczny bezprzewodowy.

2.

Identyfikacja
abonenta
wywo łuj ącego:

Tak.

3.

Ksi ążka
telefoniczna:

Minimum 20 pozycji.

4.

System
g ło śnomówi ący:

Tak.

5.

Możliwo ść montażu
na ścianie:

Tak.

6.

Wyposażenie:

2 słuchawki, okablowanie.

6.

Podświetlany
wy świetlacz LCD :

Tak.

7.

Gwarancja:

3-letnia gwarancja z napraw ą w punkcie serwisowym, z
odbiorem i zwrotem do klienta. Czas naprawy max. 3 dni
robocze lub dostarczenie sprz ętu zast ępczego o nie
gorszych parametrach technicznych.

Oferowane parametry

SZACOWANA WARTO ŚĆ ZESTAWU BRUTTO W Z Ł
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FAKS LASEROWY – URZ ĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE – 1 szt.
Lp.

Atrybut

Wymagania minimalne

1.

Typ:

Faks laserowy – urządzenie wielofunkcyjne.

2.

Funkcje pracy:

Telefaks, skaner płaski kolorowy, kopiarka.

3.

Zintegrowany
bezprzewodowy
telefon:

Tak, słuchawka w komplecie.

4.

Funkcja
przegl ądu
przychodz ących
faksów
w
przegl ądarce WWW:

Tak.

5.

Automatyczny
podajnik
dokumentów:

Tak.

6.

Pojemno ść kasety:

Minimum 250 arkuszy.

7.

Skanowanie do PC w
formatach:

PDF, JPEG, BMP.

8.

Skanowanie
serwer FTP:

Tak.

9.

Transmisja
pamięci:

10.

Zabezpieczenie przed
otrzymywaniem

na

z

Oferowane parametry

Tak, minimum 150 stron.

Tak.
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niechcianych
faksów :
11.

Poczta g łosowa:

Tak, 20 minut rozmowy.

12.

Wyposażenie:

13.

Gwarancja:

Słuchawka bezprzewodowa z baz ą, bęben do faksu, toner
do drukarki, oprogramowanie, okablowanie.
3-letnia gwarancja z napraw ą w punkcie serwisowym, z
odbiorem i zwrotem do klienta. Czas naprawy max. 3 dni
robocze lub dostarczenie sprz ętu zastępczego o nie
gorszych parametrach technicznych.
SZACOWANA WARTO ŚĆ ZESTAWU BRUTTO W Z Ł
NISZCZARKA BIUROWA – 1 szt.

Lp.

Atrybut

Wymagania minimalne

1.

Typ:

Niszczarka biurowa.

2.

Ilość niszczonych
jednorazowo kartek
A4 :

Minimum 5 (70g/m2).

3.

Rodzaj cięcia:

Ścinki.

4.

Wbudowana funkcja
cofania:

Tak.

5.

Niszczenie kart
kredytowych:

Tak.

6.

Niszczenie zszywek,
spinaczy:

Tak.

Oferowane parametry
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7.

Pojemno ść kosza na
ścinki :

Minimum 10L.

8.

Kolor:

Czarny.

9.

Gwarancja:

3-letnia gwarancja z naprawą w punkcie serwisowym, z odbiorem i zwrotem
do klienta. Czas naprawy max. 3 dni robocze lub dostarczenie sprzętu
zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych.

SZACOWANA WARTO ŚĆ ZESTAWU BRUTTO W Z Ł

PROJEKTOR MULTIMEDIALNY – 1 szt.
Lp.

Atrybut

Wymagania minimalne

1.

Typ:

Projektor multimedialny.

2.

Tryb matrycy:

DLP.

3.

Moc lampy:

Minimum 190W.

4.

Żywotno ść lampy –
normalne
użytkowanie:

Minimum 4500h.

5.

Żywotno ść lampy –
tryb ekonomiczny:

Minimum 6300h.

6.

Wspó łczynnik
kontrastu:

13000:1.

7.

Jasno ść:

Minimum 3000 ANSI lumen.

Oferowane parametry

12

Projekt pn. „Byczy ński Inkubator Przedsi ębiorczo ści w Polanowicach” wspó łfinansowany przez Uni ę Europejsk ą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013

“Inwestujemy w Twoj ą przysz ło ść”

8.

Standardowy format
obrazu:

Minimum 4:3.

9.

Wej ścia/Wyjścia min:

Wejście HDMI minimum 1 szt.,Wejście kompozytowe
minimum 1 szt., Wejście D-SUB 15 pin minimum 1 szt.,
Wyjście D-SUB 15 pin minimum 1 szt.,Wej ście liniowe audio
minimum 1 szt.,Wyjście liniowe audio minimum 1 szt.,Złącze
USB minimum 1 szt.

10.

G ło śnik:

Tak.

11.

Inne:

Pilot, torba, instrukcja obsługi w j ęzyku polskim, kabel
zasilający, karta gwarancja.

12.

Gwarancja:

3-letnia gwarancja z naprawą w punkcie serwisowym, z odbiorem i zwrotem do klienta.
Czas naprawy max. 3 dni robocze lub dostarczenie sprz ętu zast ępczego o nie
gorszych parametrach technicznych.

SZACOWANA WARTO ŚĆ ZESTAWU BRUTTO W Z Ł

EKRAN PROJEKCYJNY R ĘCZNIE ROZWIJANY
Lp.

Atrybut

Wymagania minimalne

1.

Typ:

Ekran projekcyjny r ęcznie rozwijany.

2.

Typ powierzchni
projekcyjnej :

DLP.

3.

Wspó łczynnik
odbicia świat ła:

Minimum 1.0.

4.

Format obrazu:

1:1.

Oferowane parametry
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5.

Sk ładany trójnóg:

Tak.

6.

Uchwyt do
przenoszenia i
regulacji wysoko ści:

Tak.

7.

Metalowa obudowa
ekranu:

Tak.

8.

Inne:

Torba, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancja.

9.

Gwarancja:

3-letnia gwarancja z naprawą w punkcie serwisowym, z odbiorem i zwrotem do klienta.
Czas naprawy max. 3 dni robocze lub dostarczenie sprzętu zastępczego o nie gorszych
parametrach technicznych.

SZACOWANA WARTO ŚĆ ZESTAWU BRUTTO W Z Ł
ROUTER BEZPRZEWODOWY – 1 szt.
Lp.

Atrybut

Wymagania minimalne

1.

Typ:

Router bezprzewodowy.

2.

Porty:

1 x WAN 10/100/1000Mbps,4 x LAN 10/100/1000Mbps, 2 x
USB 2.0.

3.

Funkcje:

Firewall oparty na NAT, 4-portowy Switch, Port forwarding
(Virtual Server), Blokowanie Domen, Funkcja DMZ, SPI
Firewall, Blokowanie ataków DoS, QoS.

4.

Filtrowanie:

IP, MAC, URL, TCP/UDP.

Oferowane parametry
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5.

Z łącze anteny
zewnętrznej:

3 zewnętrzne anteny, (w zestawie anteny o zysku 2dBi dla
2,4GHz, 3dBi dla 5GHz).

6.

Częstotliwo ść pracy:

2,4GHz i 5 GHz.

7.

Szyfrowanie /
standardy
bezpieczeństwa:

64/128/152-bitowe WEP, WPA, WPA2 (PSK, AES).

8.

Zarz ądzanie:

Przeglądarka WWW.

9.

Standardy:

IEEE 802.3 - 10BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX,PPPoE,
TCP/IP, NAT, UDP, DNS, DHCP Client, DHCP Server,
UPnP,DDNS, IPSec, L2TP.

10.

Inne:

Możliwość skonfigurowania portu USB dla świadczenia usług
drukowania z drukarki USB oraz udost ępniania plików z
zewnętrznego dysku USB.

11.

Gwarancja:

3-letnia gwarancja z naprawą w punkcie serwisowym, z odbiorem i zwrotem do klienta.
Czas naprawy max. 3 dni robocze lub dostarczenie sprzętu zastępczego o nie gorszych
parametrach technicznych.

SZACOWANA WARTO ŚĆ ZESTAWU BRUTTO W Z Ł
KLIMATYZATOR PRZENO ŚNY – 1 szt.
Lp.

Atrybut

Wymagania minimalne

1.

Typ:

Klimatyzator przenośny.

2.

Moc:

Minimum 1000 W.

3.

Klasa energetyczna:

Minimum A.

Oferowane parametry
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4.

Automatyczne
usuwanie skroplonej
wody:

Tak.

5.

Osuszanie
powietrza:

Tak.

6.

Programator
czasowy:

Tak.

7.

Wy świetlacz LCD:

Tak.

8.

Filtr antybakteryjny:

Tak.

9.

Czynnik ch łodniczy:

R410A.

10.

Inne:

Instrukcja obsługi, pilot, rura do odprowadzania powietrza.

11.

Gwarancja:

3-letnia gwarancja z naprawą w punkcie serwisowym, z odbiorem i zwrotem do klienta.
Czas naprawy max. 3 dni robocze lub dostarczenie sprzętu zastępczego o nie gorszych
parametrach technicznych.

SZACOWANA WARTO ŚĆ ZESTAWU BRUTTO W Z Ł

16

Projekt pn. „Byczy ński Inkubator Przedsi ębiorczo ści w Polanowicach” wspó łfinansowany przez Uni ę Europejsk ą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013

“Inwestujemy w Twoj ą przysz ło ść”

Niniejszym za dostawę w/w sprzętu elektronicznego oferuję wynagrodzenie w wysokości:
cena netto.................................................................................................................z ł
(słownie: ...................................................................................................................z ł
podatek VAT ..…. % tj ...............................................................................................z ł
cena brutto ................................................................................................................z ł
(słownie: .....................................................................................................................z ł

Załączyć specyfikację techniczną oferowanego sprz ętu.

...........................................
............................
/data i miejsce/
podpis wykonawcy/

....................
/czytelny
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