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Opole, clnia 08.12.2017 rokr.r

ZAPYTANIE OFERTOWE
Urzqd Statystyczny w Opolu, ul. ks. Hugona Kottqtaja 58 jako Zamawiajqcy zaprasza do
skladania ofert w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego o wartoSci nieprzekraczajqcej kwoty
wskazanej w art. 4 pkt B ustawy z dnia 29 slycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych
(Dz. U. 22015 r. poz.2164 zpoLn. zm.), kt6rego przedmiotem jest: ,,Dostawa 8 komplet6w komputer6w
dla Urzgdu Statystycznego w Opolu", wg poniZszego pisu przedmiotu zam6wienia.
Zestaw komputerowy Dell Vostro 3267 - 8 szt.
o parametr ach W szcze g6lnionych p oniZej lub lepszych
I

Producent i model

2

Rodzai obudowv

J

Procesor

4

Pamiei
Dvsk twardv
Karta sieciowa
Karta graficzna
Gniazda
wewnetrzne

5

6
7
B

Min.500GB
10/100/1000 Mb/s
Intel HD Graphics 530
1 x PCI Express 1x
1 x PCI Express 16x

rozszerzeft
9
10
11
1.2

13

ZLrycza

Dell Vostro 3267
Small Form Factor
Intel Core i3-6100 (2rdzenie.3.7 GHz\
4 GB z mo2liwoScia rozbudowv do l6 GB

zewngtrzre

Naoed ootvcznv
Svstem operacvinv
WyposaZenie
dodatkowe
Gwarancia

4x USB 2.0,2x USB 3.0, lxWejScie liniowe/mikrofonowe, 1x WyjScie
liniowe/sluchawkowe, lxRJ-45, 1x D-Sub (VGA). 1x HDMI. 1x Zasilanie AC
1x odtwarzacz CDIDYD Super-Muhi
Windows 10 PRO PL
Mysz, klawiatura, kabel zasilaj4cy, kabel VGA komputer

-

komputer min 1,8 m

minimum 36 miesigcy (next business day)

Wykonawca zobowiqzany jest dostarczalwymienione wyZej elementy zam6wienia wlasnym staraniem, na
wlasny koszt i na wlasne ryzyko, w stanie nowym i nienaruszonym pod adres: Urz4d Statystyczny w Opolu
ul. ks. Hugona Kollqtaja 14, w oryginalnych fabrycznych opakowaniach stosowanych typowo dla danego
produktu przez producenta, zaopatrzonych w etykietg identyfikacyjn4 dany produkt. Opakowania
zewngtrzne maj4 by6 zaopatrzone w logo producenta, nazwg (typ, symbol) produktu, numer katalogowy,
opis zawarto6ci.

I.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWMNI,q.:
Dostar.va do goclz.

II.

l0:()0 dnia 21. grudr:ia 2017 r.

WARUNKI UDZIAtr.U W POSTEPOWANIU:

O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai siq Wykonawcy, kt6rzy posiadaj4 zdolno6i do wykonania

zam6wienia okre6lonego w opisie przedmiotu zam6wienia, na warunkach okre6lonych we wzorze
zal4czonej umowy.
Spelnienie tego warunku weryfikowane bqdzie przez analizq tre6ci o6wiadczenia Wykonawcy,
zloilonego na formularzu ofertowym, pod sankcj4 odpowiedzialno6ci karnej z art.297 S 1 KK.

III.

ZAWARTOSE OFERTY:
1.

Oferta powinna skladad sig z wypelnionego i podpisanego przez osobg/-y uprawnione
do skladania odwiadczefl woli w imieniu Wykonawcy zal4cznika do zapytania ofertowego.

2. Pelnomocnictwo, z kt6rego

wynika umocowanie do podpisania oferty albo do podpislnia oferty
i umowy/polisy, jezeli ofertg w imieniu wykonawcy podpisuje pelnomocnik.

3.

KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena

- waga 1,00Vo

IV. WY
Zamaw iaj qcy udzie

li

zam6w ienia publiczne go Wykonawcy, kt6re go oferta:
1) spelni wymagania odnosz4ce sig do przedmiotu objgtego zam6wieniem,

2) zostanie uznana zanajkorzystniejsz4 na podstawie wyZej wymienionego kryterium oceny ofert.

V.

KONIECZNOSE ZAWARCIA UMOWY: TAK _ AIIE

VI.

SKI-ADANIE OF'ERT:
Ofertg nale?y zlo2y6:

1)

w Sekretariacie Urzgdu Statystycznego w Opolu, ul. ks. Hugona Koll4taja

2)

pocil.q elektroniczn4 na adres : SekretariatUSopl@stat.gov.pl
do dnia 13.72.2$17 n" do sodz. l{l:00

zatr4czniki:

1.
2.

+

Wz6r formularza ofertowego
Wz6r umowy

Niepotrzebne skreSlid

5E} albo

