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OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE:

ZAKUPU, DOSTAWY l MONTAŻU FABRYCZNIE NOWYCH: ZESTAW
KOMPUTEROWY Z OPROGRAMOWANIEM MS OFFICE, MONITOR, KAMERA
INTERNETOWA I UPS; OPROGRAMOWANIA MS OFFICE; LAPTOP Z
OPROGRAMOWANIEM MS OFFICE
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego
dla zamówień o wartości nieprzekraczająceJ równowartości kwoty 130 000 zł.
l. Zamawiający
Powiat Łódzki Wschodni

90 -113 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 3
tel. 42 213 48 01, fax. 042 632 93 11
II. Przedmiot zamówienia:

Powiat Łódzki Wschodni z siedzibą w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3, 90 -113 Łódź zaprasza
do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowych:
zestaw komputerowy z oprogramowaniem MS Office, monitor, kamera internetowa i UPS;
oprogramowania MS Office; laptop z oprogramowaniem MS Office" realizowanego
w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania
niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia
spraw ochrony gruntów rolnych".
Określenie przedmiotu zamówienia na podstawie kodów CPV
30213300 - 8 - komputer biurkowy
30231300 - O - monitory ekranowe
30213100 -6 - komputery przenośne
31682530 -4 - awaryjne urządzenia energetyczne

48700000 -5 - pakiety oprogramowania użytkowego
30237240 -3 - kamery internetowe

III. Opis przedmiotu zamówienia oraz istotne warunki zamówienia:
l. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowych:

l. zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem MS Office, monitorem, kamerką
internetową i UPS w ilości l szt.;
2. oprogramowania MS Office w ilości l szt.;

3. laptop wraz z oprogramowaniem MS Office w ilości l szt.
zgodnego z poniższą specyfikacją - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Ad-1. Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem MS Office, monitorem, kamerką
internetową i UPS:
Komputer- Iszt.:

Wyposażenie/wymagania | Parametry
Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86,
Procesor
możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych o
wydajności ocenianej na co najmniej 15 000 pkt. w teście
PassMark High End CPU'S według wyników
opublikowanych na stronie

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html na
dzień składania oferty.

Pamięć RAM
Dysk SSD
Karta graficzna
Napęd optyczny

8 GB, DDR4, Taktowanie 3200 MHz
SSD256GBPCIe®NVMe™
zintegrowana
DVD+/-RW

Zasilacz

Min. 180 W

Złącza obudowy

Panel tylni:
wyjście audio -1 szt.
złącze zasilania -1 szt.
port RJ-45 -1 szt.

USB3.1Gen.l(USB3.0)-3szt.
USB 2.0 - 2 szt.

porty DisplayPort™ 1.4 - 2 szt.
panel przedni:

USB3.1Gen.l(USB3.0)-4szt.
gniazdo combo (słuchawki/mikrofon) -1 szt.
Typ obudowy

SFF

System operacyjny

Windows 10 Professional PL 64-bit

Akcesoria (tego samego
producenta co komputer)

klawiatura przewodowa (układ QWERTY z wydzieloną
klawiaturą numeryczną)
mysz przewodowa

Minimalny okres gwarancji | 36 miesięcy (gwarancja producenta)
(naprawa na miejscu u klienta)
Typ gwarancji
Głośniki komputerowe -1 szt. Typ zestawu 2.0 z regulacją
Dodatkowe akcesoria
głośności, komunikacją bezprzewodową (wersja
Bluetooth: 5.0), moc głośnika satelitarnego (RMS) [W]: 5,
Moc zestawu (RMS) [W]: 10, gwaranacja 24 m-ce.
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Qnrogramowanie MS Office- 1 szt.

Program Microsoft Office 2019 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm PL 32/64-bit
Typ licencji: Komercyjna

Licencja na l komputer BOX (Okres licencji - dożywotnia) - PKC (Product Key Card)
Okres licencji: Dożywotnia

Monitor- 1 szt.:

Przekątna ekranu:

27"

Format ekranu

16:9

Typ matrycy:

IPS (LED)

Rozdzielczość nominalna:

2560 x 1440 (WQHD)

Jasność:

Min. 350 cd/m2

Kąt widzenia (poziomy/pionowy)

178°/178°

Złącza min.:

HDMI -1 szt.

Obrotowy ekran (PIVOT)

Tak

Gwarancja

36 miesięcy (gwarancja producenta)

Dołączone akcesoria

kabel HDMI, kabel zasilający

KAmerka internetowa: -1 szt.:

Obsługiwane rozdzielczości:

lOSOp/30 kl./s (do 1920 x 1080 pikseli)
720p/30 kl./s (do 1280 x 720 pikseli) z obsługą
klientów do kompresji wideo H.264

Typ obiektywu:

Szklany

Wbudowany mikrofon:
Pole widzenia po przekątnej
(dFoV):

stereo, podwójny wielokierunkowy
90°

Cyfrowe powiększenie:

4x

Łączność przez USB:

Połączenie USB-A typu „plug and play"

Gwarancja

24 miesiące (gwarancja producenta)

UPS -1 szt:
FAZA

Jednofazowe

Typ obudowy

Tower

wyjściowa pozorna [VA]:

Moc (VA) - 850 VA

Moc wyjściowa czynna [W]:

480
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Przyłącza wyjściowe (liczba i typ

2 x PN-E-93201

Czas podtrzymania z baterii
wewnętrznych
(80%/50%Pmax)[min]:

2/6
Zimny start

Automatyczna regulacja napięcia (AVR)

Dodatkowe informacje

Alarmy dźwiękowe
Wbudowany wyświetlacz LCD

24 miesiące (gwarancja producenta)

Gwarancja

Ad-2. Oprogramowanie MS Office - l szt.
Program Microsoft Office 2019 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm PL 32/64-bit
Typ licencji: Komercyjna

Licencja na l komputer BOX (Okres licencji - dożywotnia) - PKC (Product Key Card)
Okres licencji: Dożywotnia

Ad-3. Laptop wraz oprogramowaniem MS Office
Laptop -1 szt.

Wyposażenie/wymagania | Parametry
Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86,
możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych o
wydajności ocenianej na co najmniej 6 000 pkt. w teście
PassMark High End CPU'S według wyników
Procesor
opublikowanych na stronie

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html na
Pamięć RAM

dzień składania oferty.
16 GB, DDR4, Taktowanie 2666 MHz

Dysk SSD

SSD 512 GB M.2Pcie

Przekątna ekranu [cale]

17,3

Rozdzielczość ekranu

1920 x 1080-Full HD

Ekran dotykowy

Nie

Technologia matrycy

Matowa

Karty graficzne

Dedykowana z 2 GB pamięci GDDR5

Karta dźwiękowa

Tak, dwa głośniki, pojedynczy mikrofon cyfrowy

Napęd optyczny

brak
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2 port USB 3.1 Gen l;
1 port USB 2.0;
Złącza obudowy

l RJ-45;

l gniazdo combo (słuchawki/mikrofon);
1 port H DM 11.4;
l gniazdo zasilania sieciowego

Komunikacja

Bluetooth, Wi-Fi 6 ax/ac/a/b/g/n,
Karta sieciowa 10/100/1000

Pełnowymiarowa klawiatura wyspowa pokryta teksturą z
Urządzenia wejściowe

klawiaturą numeryczną, podświetlana klawiatura

wyspowa z klawiaturą numeryczną; Tabliczka dotykowa
TouchPad z obsługą gestów wielopunktowych;

Układ szyfrowania TPM

Tak

Kamera

HD720p

System operacyjny

Windows 10 Professional PL 64-bit

Oprogramowanie

aktualizację sterowników, narzędzia diagnostyczne i do

rozwiązywania problemów, rozpoznanie modelu
oferowanego komputera, numer seryjny komputera.
Minimalny okres gwarancji | 12 miesięcy (gwarancja producenta) od daty zakup

producenta

Dodatkowe akcesoria

Torba zgodna z oferowanym sprzętem producenta laptopa
Mysz bezprzewodowa producenta laptopa

Oprogramowanie MS Office - 1 szt.

Program Microsoft Office 2019 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm PL 32/64-bit
Typ licencji: Komercyjna

Licencja na l komputer BOX (Okres licencji - dożywotnia) - PKC (Product Key Card)
Okres licencji: Dożywotnia

PODSUMOWANIE:
Komputer

Iszt.

Monitor

Iszt.

UPS

Iszt.

Microsoft Office 2019 zgodnie z Adl,Ad2, Ad3-(l szt. do zestawu
komputerowego, l szt. dodatkowo, l szt. do laptopa,)

3szt.

Kamera internetowa

Iszt.

Laptop

Iszt.
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IV. Dostawa

Zamawiający wymaga, aby dostawa przedmiotu zamówienia nastąpiła do siedziby
Zamawiającego w godz. 8.00 - 14.00 w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy.

V. Dodatkowe wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia i oprogramowanie były fabrycznie
nowe i nieużywane.

b) Zamawiający wymaga, aby urządzenia wydane były w oryginalnych opakowaniach
wytwórcy.
c) Wykonawca zapewni dostawę i montaż urządzenia.
d) Wykonawca zapewni uruchomienie dostarczanego urządzenia.
e) Wykonawca udzieli co najmniej:

• 12 miesięcznej gwarancji jakości na prawidłowe działanie dostarczanego urządzenia
(dot. laptop),

24 - miesięcznej gwarancji jakości na prawidłowe działanie dostarczanego urządzenia
(dot. kamera internetowa, UPS),

• 36 - miesięcznej gwarancji jakości na prawidłowe działanie dostarczanego urządzenia
(dot. komputer, monitor).

Okres gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru zamówienia (zakupu)
f) W zakres gwarancji jakości wchodzą:

- naprawy urządzenia w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad,
- wymiany urządzenia bądź jego części na wolne od wad.

- w przypadku komputerów stacjonarnych reakcja serwisu na zgłoszoną usterkę

następnego dnia roboczego, w celu wstępnego ustalenia usterki i terminu naprawy
w siedzibie Zamawiającego.

IV. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia - do 10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
V. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
W przypadku wskazania przez Wykonawców takiej samej wartości zamówienia Zamawiający
dopuszcza możliwość negocjacji cen ofert spełniających wszystkie warunki i wymagania.
VI. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udzielane będą przez Pana Macieja Kaczmarka
tel. 42 205 03 10 i Panią Justynę Lipert tel. 042 632-77-91.
VII. Termin i forma składania ofert:

Ofertę na załączonym druku należy złożyć do dnia 20 sierpnia 2021 r. do godziny: 12.00
- email: powiat@lodzkiwschodni.pl (nie wymaga się zabezpieczenia oferty złożonej drogą
elektroniczną bezpiecznym podpisem elektronicznym).
VIII. Dodatkowe informacje dla oferenta:.

l. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą w okresie 20 dni od daty składania ofert.
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2. Zamawiający zawrze umowę z wynagrodzeniem ryczałtowym; płatność nastąpi
przelewem na podstawie faktury wystawionej na:
Nabywca: Powiat Łódzki Wschodni,
90 -113 Łódź ul. H. Sienkiewicza 3
NIP 725-18-38-572
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Łodzi
90 -113 Łódź
ul. H. Sienkiewicza 3

w terminie do 14 dni od daty jej dostarczenia, na konto określone na fakturze. Podstawą
do wystawienia faktury będzie protokół odbioru.

3. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci karę
w wysokości 0,2 % ceny brutto za każdy dzień zwłoki.

4. Zamawiający może w każdym czasie podjąć decyzję o zakończeniu postępowania bez
wyboru Wykonawcy lub o unieważnieniu postępowania bez podania przyczyny. W takim
przypadku Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń.
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania
Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty winno być
dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez
Wykonawcę do oferty.

7. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa. Oferty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.
IX. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

l. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres
Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom
telefonicznie.

2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

Załączniki:

l. Formularz oferty-załącznik nr l do ogłoszenia
2. Formularz cenowy-załącznik nr 2 do ogłoszenia
3. Klauzula 130 tyś. -załącznik nr 3 do ogłoszenia

Zatwierdził:
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