Gdańsk, 20.10.2015 r.
Zapytanie ofertowe nr 4/AD/POPT/2015

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro netto (art.4 pkt 8 tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z
2015 r. poz. 349)
Kierujący zapytanie:
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot z siedzibą w Gdańsku
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
KRS 0000398498,
NIP 583-315-17-48,
zwany dalej Zamawiającym

I.

Przedmiot zamówienia
Dostawa urządzeń komputerowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dostarczenie 1 szt. laserowej drukarki kolorowej o parametrach nie niższych niż:

Wartość

Parametry
Szybkość druku (mono)

32 stron/min

Szybkość druku (kolor)

32 stron/min

Rozdzielczość w pionie (mono) / (kolor)

600 dpi / 600 dpi

Rozdzielczość w poziomie (mono) / (kolor)

600 dpi / 600 dpi

Maksymalny rozmiar nośnika

A4

Automatyczny dupleks

Tak

Złącze zewnętrzne

USB 2.0
USB (host)

Karta sieciowa LAN

10/100/1000

Wydajność

75000 str./miesiac

Zainstalowane podajniki papieru

Kaseta o pojemności 500 arkuszy
Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy

Interfejs podłączenia/komunikacji

USB
LAN

System operacyjny

Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server
2008/Server 2008 R2
Mac OS 10.5.x i nowsze
Linux

Cechy dodatkowe

Wyświetlacz LCD
Szerokość: 517 mm
Głębokość: 530 mm
Wysokość: 401 mm
Masa netto: 31 kg

Dostarczenie 3 szt. laserowych drukarek monochromatycznych o parametrach nie niższych niż:

Wartość

Parametry
Szybkość druku (mono)

40 stron/min

Maksymalny rozmiar nośnika

A4

Rozdzielczość w pionie (mono)

1200 dpi

Rozdzielczość w poziomie (mono)

1200 dpi

Wydajność

100000 str./miesiac

Pojemność podajnika papieru

600 szt.

Automatyczny dupleks

Tak

Interfejs podłączenia/komunikacji

USB
LAN

Obsługiwane języki

PCL 5, PCL 6, Adobe PostScript Level 3, PDF
1.4

Karta sieciowa LAN

10/100/1000

Opcje dodatkowe

Tacka odbiorcza na 250 arkuszy (wydrukiem do
dołu)
Tacka odbiorcza na 100 arkuszy (wydrukiem do
góry)

Cechy dodatkowe

Szerokość: 448 mm
Głębokość: 412 mm
Wysokość: 316 mm
Masa netto: 15,9 kg

Dostarczenie 1 szt. projektora multimedialnego o parametrach nie niższych niż:

Wartość

Parametry
Rozdzielczość rzeczywista

1280x720 (WXGA) pikseli

Jasność obrazu

2500 ANSI Lum.

Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu

16:9

Dołączony obiektyw

Tak

Przesłona

2,6-2,78

Ogniskowa obiektywu

10,2 – 12,24 mm

Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus)

Nie

Odległość projekcji

0,64 – 5,76 metr

Zoom

Optyczny (manualny)

Moc lampy

210 Wat

Wbudowane głośniki

Tak

Współczynnik powiększenia (optyczny)

1:1

Żywotność lampy (tryb normalny)

4000 h

Żywotność lampy (tryb cichy)

6500 h

Moc głośnika

10 Wat

Kontrast (tryb normalny)

13000:1

Poziom hałasu (tryb normalny)

34 dB

Pozim hałasu (tryb cichy)

30 dB

Masa netto

2,7 kg

Złącza (wejścia)

2 x HDMI
1 x D-sub 15 pin
1 x Mini DIN 4-pin (S-Video)
3 x RCA (Component video/YpbPr)
1 x stereo mini-jack
2 x RCA (audio LR)
1 x USB typ B
1 x RS-232
1 x RCA Video

Pilot w zestawie

Tak

Złącza (wyjścia)

1 x stereo mini-jack

Torba w zestawie

Tak

Dostarczenie 1 szt. komputera PC, o parametrach nie niższych niż:

Parametry

Wartość

Procesor

Wersja BOX, Czterordzeniowy, czterowątkowy
o prędkości procesora 3,50 GHz, który na dzień
19.10.2015 w testach na stronie PassMark
http://www.cpubenchmark.net osiągnął wartość
„performance” nie niższą niż 7615 punktów.

Płyta główna

Częstotliwość szyny pamięci: 1600 i 1333 MHz
Rodzaj pamięci: Non-ECC

Liczba gniazd DDR III: 4szt
Minimalna ilość urządzeń SATA: 6szt
Interfejs dysków SATA: 300 MB/s oraz 600
MB/s
Złącza wideo na tylnym panelu:
1x VGA
1x DVI
1x HDMI
Złącza:
1 x PCI-E 16x
1 x PCI-E 16x (4x)
1 x PCI-E 4x
2 x PCI
8 x USB 2.0
4 x USB 3.0
Złącze zasilania ATX: 24 pin
Format płyty: mATX
Pamięć RAM

16 GB DDR3 (2 szt.: 8 GB, 1600MHz, PC3
12800, CL10)

Dysk Twardy

1 x SSD 250 GB, 2.5'', SATA3, 520MB/s zapis,
540 MB/s odczyt)
1 x SATA 1TB, 3,5'', 600MB/s, 7200 obr./min

Nagrywarka DVD

Szybkość zapisu DVD-R oraz DVD_R 24x

Monitor

Przekątna ekranu: 21,5 ''
Format: panoramiczny
Technologia podświetlania: LED
Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln
Jasność: 300 cd/m2
Kontrast (dynamiczny): 5000000:1
Czas reakcji matrycy: 2ms
Kąt widzenia poziomy: 170 stopni
Kąt widzenia pionowy: 160 stopni
Wbudowane głośniki: Tak
Złącza wejściowe:
DVI-D (z HDCP)
HDMI (z HDCP)
15-stykowe D-Sub
Możliwość pochylenia panela (tilt): Tak
Wysokość: 390 mm
Szerokość: 560,5 mm
Głębokość: 178 mm
Masa netto: 3,3 kg

Klawiatura

USB 2.0, kolor: czarny

Mysz

Optyczna, USB, Liczba przycisków 3 szt. kolor:
czarny, trzeci przycisk ukryty w pokrętle

Zasilacz

PFC: aktywny

Maksymalna moc całkowita: 650 Wat
Rozmiar wentylatora: 140 mm
Wtyczki zasilające 4-pin (HDD/ODD): 4 szt.
Wtyczki zasilające Serial ATA: 6 szt.
Wtyczki zasilające 6-pin (PCI-E): 1 szt.
Wtyczki zasilające 8-pin (PCI-E): 1 szt.
Zabezpieczenia: AFC / OVP / OCP / OTP
Zgodne standardy: ATX 2.3
Zasilacz zgodny z normą „80 PLUS”
Obudowa

Rodzaj: ATX, MicroATX
Typ Obudowy: Midi Tower
Kieszenie 5,25 cala zewnętrzne: 2 szt.
Kieszenie 3,5 cala zewnętrzne: 1 szt.
Kieszenie 3,5 cala wewnętrzne: 4 szt.
Kieszenie 2,5 cala wewnętrzne: 1 szt.
wyprowadzenie USB: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0
Dwa wentylatory 120mm
Wsparcie dla kart grafiki o długości do 360 mm
Materiał: Plastik, Stal
Beznarzędziowy

system

montażu

napędów

HDD
Możliwość demontażu chłodzenia CPU bez
konieczności demontażu płyty głównej
Wydzielone miejsce na obudowie dla
Smartphone i na zewnętrzny dysk twardy
Kolor: czarny
Wymiary:
Szerokość: 199 mm
Długość: 432 mm
Wysokość: 457 mm
Głośniki zewnętrzne

2 szt, moc znamionowa (RMS) satelit 10 WAT,
kolor: czarny

Dostarczenie 4 szt. komputerów przenośnych – Notebook, o parametrach nie niższych niż:

Wartość

Parametry
Procesor

Procesor 64-bitowy z rodziny x86, o wydajności
nie gorszej niż 3500 pkt. w teście Passmark CPUMark
(wyniki
dostępne
na
stronie
http://www.cpubenchmark.net)

Pamięć RAM

8 GB

Dysk twardy

Minimum 240 GB SSD

Ekran

Przekątna ekranu 13.3 cala
Rozdzielczość nominalna 1366x768
Ekran dotykowy
Powłoka ekranu błyszcząca, IPS

Komunikacja

Wifi IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth

Wyjścia i złącza

1 x HDMI
2 x USB 3.0
1 x USB

Czytniki

SD i MMC

Wbudowana kamera

Minimum 0.3 Mpix

Karta dzwiękowa

Stereo

Wymiary

Waga: max 1,70 kg
Szerokość: 330 mm
Głębokość: 227 mm
Wysokość: 19,6 mm

Gwarancja

Minimum 2 lata

Akcesoria dodatkowe

Dołączona torba dopasowana do notebooka
Mysz bezprzewodowa
Adapter interfejsu GigabitEthernet na USB 3.0

Dostarczenie 5 szt. systemów operacyjnych:
System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) + nośnik lub równoważny system
operacyjny 64 bitowy spełniający poniższe kryteria równoważności poprzez wbudowane
mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
 Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością
wyboru instalowanych poprawek
 Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę
producenta systemu
 Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim
 Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych,
zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6
 Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz
multimediów, pomoc, komunikaty systemowe
 Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci do której
podłączony jest komputera
 Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia
się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego
 Wsparcie dla Jscript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretora poleceń
 System musi umożliwiać podłączenie do domeny Windows oraz modyfikację konfiguracji
systemu uwzględniającą nałożone przez administratora serwera polityki GPO)
 Licencja musi umożliwiać instalację systemu na wcześniej zakupionym komputerze

Dostarczenie 5 szt. pakietów oprogramowań biurowych Microsoft Office 2013 Home and Buisness
Edition PL MLK w wersji 64 bitowej lub równoważne:
Pakiet oprogramowań biurowych musi zawierać co najmniej następujące składniki: edytor tekstu,
arkusz kalkulacyjny, oprogramowanie do przygotowania i prowadzenia prezentacji, wraz z
nieograniczoną w czasie oraz przestrzeni licencją producenta.
Za oprogramowanie równoważne zostanie uznane oprogramowanie biurowe spełniające minimalne
wymagania i w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty Zamawiającego, wytworzone przy
użyciu oprogramowania Microsoft Office: 2007, 2010, bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech
użytkowych. Zaoferowane oprogramowanie musi spełniać następujące wymagania minimalne:
 interfejs użytkownika zaoferowanych pakietów oprogramowania musi być w pełnej polskiej
wersji językowej
 Wszelkie aktualizacje zabezpieczeń mają być dostępne z wykorzystaniem wbudowanych,
automatycznych narzędzi do ich pobierania z dedykowanej strony internetowej producenta
oprogramowania oraz dostępne do pobrania ręcznego z serwerów producenta
oprogramowania
 Zaoferowane oprogramowanie musi być dedykowane do użytku komercyjnego
 W ramach udzielonej licencji Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do przenoszenia
licencji i pakietów oprogramowania z jednego komputera na drugi bez jakiejkolwiek utraty
praw do zaoferowanych oprogramowań wchodzących w skład danego pakietu
 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć niepowtarzalny (unikatowy) klucz do aktywacji
dostarczonych licencji lub niepowtarzalne (unikatowe) klucze do aktywacji dla każdego
zaoferowanego pakietu oprogramowania
W przypadku złożenia oferty z produktami równoważnymi należy do oferty załączyć dokumenty
poświadczające ich równoważność.
Dostarczenie licencji na 5 szt. stacji roboczych oprogramowania antywirusowego Kaspersky AntiVirus 2015 PL BOX lub równoważnej:
 Czas trwania licencji: 2 lata
 Wymóg aktywacji: Tak
 Wspierane systemy operacyjne:



◦

Microsoft Windows XP

◦

Microsoft Windows 7

◦

Microsoft Windows 8

◦

Microsoft Windows 8.1

◦ Microsoft Vista
Składowe pakietu:
◦

ochrona Anty-wirus

◦

ochrona Anty-spyware

◦

ochrona Anty-adware

Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
30200000-1 Urządzenia komputerowe

II.

Termin realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do dnia 20 listopada 2015 r.
III.

Zawartość oferty
1.

2.
IV.

Oferent złoży ofertę Zamawiającemu według dołączonego załącznika nr 2 wraz z
wykazem proponowanych produktów zwierającym co najmniej wskazanie producenta i
konkretnego modelu, a w przypadku oferowania produktów równoważnych również ze
stosownym potwierdzeniem.
Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – według załącznika nr 1.

Ocena ofert
1. Kryteria oceny:
a) Cena brutto
b) Termin realizacji (dostawa do Zamawiającego) – do dnia 20.11.br. – 0 pkt., do dnia 13.11.br.
– 10 pkt., do dnia 6.11.br. – 20 pkt.)
2. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny:
Cena brutto – 80%
Termin realizacji – 20%
3. Sposób oceny:
 dla kryterium a:
PK = (CN/CR x 80%) x 100
PK – liczba punktów badanej oferty dla kryterium a
CN – najniższa oferowana cena brutto
CR – cena brutto oferty rozpatrywanej
 dla kryterium b:
PF = (WB/WMax x 20%) x 100
PF – liczba punktów badanej oferty dla kryterium b
WB – suma punktów badanej oferty dla kryterium b
WMax – najwyższa suma punktów spośród badanych ofert dla kryterium b

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P), będącą sumą
punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: P=PK+PF
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
V.

Termin składania ofert
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty drogą mailową do dnia 28.10.2015 r. na
adres alicja.dawidowska@metropoliagdansk.pl lub w biurze Zamawiającego ul. Długi Targ 39/40,
80-830 Gdańsk w godzinach 8:00 -16.00. Decydująca jest data i godzina wpływu oferty.

VI.

Zakres wykluczenia z możliwości realizacji Zamówienia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
VII.

Informacje końcowe

Zamawiający zastrzega, iż warunki konkursu mogą być zmienione lub konkurs może zostać odwołany,
o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania
którejkolwiek z ofert. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje dotyczące ceny z
Oferentem, którego oferta jest najkorzystniejsza. Wynikiem negocjacji będzie wyznaczenie
dodatkowego terminu, w którym oferent złoży ofertę z nową niższą ceną.
Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia będzie zobligowany do dostarczenia oryginałów
złożonych dokumentów w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wynikach wyboru.
Niezłożenie oryginałów dokumentów we wskazanym terminie upoważnia Zamawiającego do
odstąpienia od podpisania umowy.
Oferty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
Dopuszczalną i akceptowalną formą korespondencji na każdym etapie jest forma elektroniczna. O
wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
W przypadku nieprzewidzianych na etapie zapytania ofertowego okoliczności mających wpływ na
realizację zamówienia, które będą niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy i jednocześnie nie
będą niekorzystne dla Zamawiającego, Zamawiający może na uzasadniony wniosek Wykonawcy
podjąć decyzję o zmianie warunków umowy lub zaproponować stosowne zmiany.

Załącznik nr 1
……….. dnia…………………..
Dotyczy zapytania ofertowego nr 4/AD/POPT/2015

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam/-y, że na dzień złożenia oferty dotyczącej zapytania ofertowego
nr 4/AD/POPT/2015 nie zachodzi żadne z poniżej przedstawionych powiązań z Zamawiającym (czyli
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy):
 uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym
podpisuje osoba lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta.

………………………………………………………….
Podpis wraz z pieczątką firmy/instytucji
Oferent dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań

Załącznik nr 2

Oferta złożona w zapytaniu ofertowym na:
Dostawę urządzeń komputerowych

Nr postępowania: 4/AD/POPT/2015
1. Zamawiający:
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot z siedzibą w Gdańsku
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
KRS 0000398498,
NIP 583-315-17-48,
2. Oferent:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa Oferenta:
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:
Adres:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
NIP:
Regon:

3. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferuję/-emy wykonanie przedmiotu zamówienia za
cenę:
Cena netto……………………………PLN
VAT (23%)…………………………….PLN
Cena brutto………………………….PLN
W tym w kwotach brutto:
 Laserowa drukarka kolorowa……………………………………..
 Laserowa drukarka monochromatyczna……………………..
 Projektor multimedialny…………………………………………….
 Zestawy komputerowe…………….………………………………..

Do oferty należy dołączyć wykaz proponowanych produktów – zgodnie z wymogami zawartymi w
zapytaniu.
4. Składając niniejszą ofertę oświadczam/-y, że:
a) Podana w pkt. 3 łączna cena ofertowa brutto obejmuje wykonanie całości
przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym nr 4/AD/POPT/2015
oraz dostarczenie go do siedziby Zamawiającego.
a) Zapoznałem/-am/-liśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę/-imy do jego
treści zastrzeżeń.
b) Akceptuję/-emy następujące warunki płatności: 21 dni od przekazania
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Warunkiem
wystawienia faktury/rachunku jest akceptacja przez Zamawiającego wykonanego
przedmiotu zamówienia w formie protokołu odbioru.
c) Jestem/-śmy związany/-a/-i ofertą do upływu 30 dni od dnia zakończenia naboru
ofert.
d) Wyrażam/-y zgodę na sporządzenie pisemnej umowy, zgodnie z którą realizowane
będzie zamówienie.
e) Gwarantuję/-emy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią
zapytania ofertowego.

Data i Podpis
osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Oferenta oraz pieczątka firmy/instytucji

……..……………………………

