
K-BI.271.1.2019 sprzęt komputerowy

Nowogard, 05.04.2019 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Zapytanie ofertowe

Gmina Nowogard w trybie art. 4, ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia
oferty  cenowej  na  dostawę  sprzętu  komputerowego  i  oprogramowania  na  potrzeby  Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Nowogard, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard
REGON: 811684278 NIP: 859-00-12-007
tel.: 91 39 26 208, fax: 91 39 26 206, webmaster@nowogard.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1) Ilekroć w opisie podano producenta produktu lub urządzenia oznacza to, że wymaga się
zachowania  równoważności  parametrów  jakościowych  i  technologicznych  zgodnych  z
produktami  i  urządzeniami  wskazanymi  w  opisie.  Oznacza  to  możliwość  wyboru
dowolnego producenta lub dostawcy z zachowaniem powyższych wymogów.

2) Dostawa 7  szt  komputerów używanych  (poleasingowych)  wraz  z  licencją  na  używanie
systemu operacyjnego, zgodnych z poniższą specyfikacją.

Dane  techniczne:  komputer  poleasingowy  stacjonarny  -  7  szt.  (takie  same
modele).

 procesor: min. Intel Core i5 3 generacji, 3.4GHz, 6MB CACHE, 4 rdzenie, 4 wątki
 chipset: Intel
 zewnętrzne porty min. 8xUSB 2.0, 1xRJ45
 pamięć RAM: min. 8 GB DDR3
 dysk twardy: min. 500GB SSD fabrycznie nowy, prędkość odczytu min 500 

MB/s, prędkość zapisu min. 500 MB/s
 napęd optyczny Nagrywarka DVD-RW
 grafika: 2xDisplayPort, 1xVGA (bez przejściówek)
 dźwięk: min. stereo
 karta sieciowa: min. 10/100/1000 Ethernet
 zasilacz: 230V AC wbudowany w obudowę komputera
 system operacyjny: Windows 10 Professional 64-bitowy PL refurbished

(z certyfikatem dla komputerów zmodernizowanych)
 obudowa: typu desktop sff, sf, usff
 inne: cicha praca zestawu <45dB, kabel zasilający
 klawiatura: fabrycznie nowa standardowa PL, przewodowa, nieścieralne klawisze
 mysz: fabrycznie nowa standardowa optyczna, przewodowa
 monitor minimum przekątna  ekranu  22  cala  i  rozdzielczości  1920  x  1080,  

złącze DisplayPort wraz z kablem monitor-komputer bez 
przejściówek.

 gwarancja: min. 36 miesięcy na cały zestaw.
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3) Dostawa  8  szt  fabrycznie  nowych  drukarek  zgodnych  z  poniższą  specyfikacją.
Drukarka Brother DCP-L2552DN,  gwarancja min. 2 lata

3. W przypadku braku środków Zamawiający zastrzega, że może zrezygnować z zakupu całej 
ilości przedmiotu zamówienia (zamówić mniejszą ilość) lub unieważnić całe postępowanie.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

4. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

1) Oferta  powinna być sporządzona na formularzu ofertowym  stanowiącym załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego. 

2) Potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej – wydruk z CEIDG lub KRS.

5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1) Termin składania ofert do 12.04.2019 r. do godz. 14:00

2) Oferty należy składać w Urzędzie  Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 
Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 5  lub przesłać pocztą na adres: 
Urząd Miejski w Nowogardzie,  Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard. 
Oferta musi znajdować się w zamkniętej kopercie z adnotacją: 
Nie otwierać - Oferta "K-BI.271.1.2019 sprzęt komputerowy”.

3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

4) Oferty zostaną otwarte w dniu 12.04.2019 r. o godz. 14:15 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard,  otwarcie jest jawne.

6. SPOSÓB  OCENY OFERTY

1) Cenę za wykonanie powyższego zadania należy podać w kwocie brutto za wykonanie 
całości przewidzianego zamówienia.

2) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy składowe i koszty, jakie będą 
niezbędne do zrealizowania zamówienia.

3) Zamawiający nie przewiduje negocjacji zamówienia. 
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez 

podawania przyczyn.
5) Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę.

Załączniki 

 Formularz ofertowy – załącznik nr 1
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