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Pilchowice, 07.07.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOżENIA OFERTY
Gmina Pilchowice zaprasza do przedstawienia ofehy cenowej na zakup i dostawę 17
komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem, myszkami komputerowymi

i słuchawkami w ramach: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 0si
Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego lnternetu" działania 1.1:
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w moż[iwości dostępu do szerokopasmowego
internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn.
zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego.

1. lnformacje dotyczące Zamawiającego

Zamawiający:
Gmina Pilchowice
Ul. Damrota 6
44-145 Pilchowice
NIP: 969-160-68-90

e-mail do korespondencji: informalyk@pilchowice.pl
Numer telefonu: 32 722 79 05
11. Opis przedmiotu zamówjenia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 17 fabrycznie nowych
komputerów
przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem, myszkami komputerowymj
i słuchawkami.

Opis przedmiotu zamówienia zawierający cechy techniczne

i jakościowe

(minimalne) określa załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
111. Termin realizacji umowy: do 7 dni od dnia podpisania umowy.

lv. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym
Zaproszeniu do złożenia oferiy. W przypadku gdy oferowany sprzęt będzie różnych

2.

3.

4.
5.

6.

producentów lub oferowany sprzęt będzie dotyczył różnych modeli danego producenta to
naleźy złożyć oddzielną Specyfikację Techniczną Oferowanego Sprzętu.
Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej (w formie skanu), czytelnie w języku
polskim, na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznil( nr 2 do niniejszego
Zaproszenia.
Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upowaźnione
do reprezentowania
Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczątką imienną.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.
Od Wykonawcy oczekuje się starannego zapoznania się z niniejszym Zaproszeniem do
złożenia oferiy oraz jego załącznikami, a także zdobycia wszelkich informacji, które mogą
być konieczne do przygotowania oferiy i podpisania umowy.
Do oferty należy dołączyć parafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do
niniejszego Zaproszenja do złożenia oferty.

V. Termin składania ofert
1. Oferty należy składać w formie skanów dokumentów w terminie do 15.07.2020 r. do

godziny ł0.00 pocztą e[ektroniczną na e-mail: informatyk@pilchowice.pl
2. Ofefty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Vl. Kryterium wyboru oferty
1.
2.

3.

Kryterium wyboru oferty: 100% łączna cena brutto.
Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień,
uzupełnienia
dokumentów,
poprawienia
oczywistych
omyłek
pisarskich
oraz
rachunkowych.
Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną, o wyborze
najkorzystn iejszej oferiy.

Vll. lnformacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1. Z uwagi na sytuację związaną z ogłoszoną na terenie RP epidemią koronawirusa SARS
CoV-2, fomą prowadzenia korespondencji w sprawie przedmiotowego zamówienia jest
2.
3.

droga elektroniczna.
Korespondencję należy kierować na adres:e-mail: informatyk@pilchowice.pl
Osobami uprawnionymi do kontaktów są: Arkadiusz Świrski

Vlll. Klauzula RODO

W związku z realizacją wymogów art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepłyv\/u takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/VVE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1, z późn. zm.), zwanego jako

„RODO", Zamawiający informuje:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Pilchowice z siedzibą przy ul.

Damrota 6, 44-145 Pilchowic€ reprezentowana przez Wójta.
2.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych:
telefonicznie: (32) 235-65-21
e-mail: ug@pilchowice.pl
osobiście: w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek-środa 7:30 -15:30, czwartek
17:30, piątek 7:30 -13:30.

7:30 -

3. W Urzędzie został wyznaczony lnspektor Ochrony Danych z k{órym można się
skontaktować poprzez maila: NOWATOR@NOWATOR.EDU.PL
4.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), na podstawie Kodeksu Cywilnego
w celu z:w.iązanym z realizacją zapytania ofertowego na zakup i dostawę 17 komputerów
przenośnych (laptopów),

5. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty na podstawie przepisów prawa
w tym wykonujące czynności kontrolne w stosunku do Wójta Gminy i Miasta,
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych
przepisów prawa zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt stanowiącym załącznik
nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r.
Nr 12, poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt

(JRWA) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

w tym przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń
wynikających z umowy.
7. w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do ah. 22 RODO,
8. podanie danych w celu złoźenia ofehy jest niezbędne,
9. posiadają pan/Pani:
1) prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
na zasadach określonych w art. 15 RODO,
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych -na zasadach określonych w art. 16
RODO,

3) prawo do Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 F`ODO,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo Źe przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy
RODO.
5) prawo do usunięcia danych osobowych -na zasadach określonych w art. 17 ust. 3 lit. b
RODO

6) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych -na zasadach
określonych w art. 21 RODO

IX. Załączniki:

Załącznikami do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferiy są:
1) załącznik nr 1 -opis przedmiotu zamówienia
2) załącznik nr 2 -formularz ofertowy ze specyfikacją techniczną oferowanego sprzętu,

3) załącznik nr 3 -wzór umowy
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Załącznik nr 1
do zapytania ofeilow®go
z dnia 07.07.2020r.

OPIS PRZEDIvlloTU ZAMÓWIENIA
NA 17 PRZENOśNYCH KOIVIPUTERÓW (LAPTOPóW)

WRAZ Z OPROGRAMOWNIEM

1. Wymagania techniczne

Parametr

Wymagania minimalne

1.

Procesor

Procesor minimum 4 rdzeniowy intel core i5 dziesiątej generacji lub
wvższv albo Ryzen 5,7 trzeciei qeneracii

2.

Wyświetlacz

Lp.

Ekran o przekątnej co najmniej 15,6" liib większy i rozdzielczości
minimum 1920 x 1080 Dx .

3.

Pamieć RAM

4.
5.

Twardy dysk
Komunikacjabezprzewodowa

6.

Audio/ Grafika

7.

Kamera

8.

Mikrofon + głośnik

9.

Por[y zewnętrzne

10.

Klawiatura

11.

Urządzenie

wskazujące
Cieżar
Bateria
Svstem oDeracvinv
Wyposażenie

12.
13.
14.
15.

Damieć operacvina RAM co naimniei sGB/ lub wiecei
Dysk Wardv o poiemności 256 GB (SSD)/ lub o wiekszei poiemności
Wbudowane WiFi

Zinteqrowana karta dźwiekowa, zinteqrowana karta araficzna
Zintearowana kamera 1 mikrofon
wbudowanv
-co najmniej 3 złącza USB,
-złącze VGA lub HDMl
-złącze słiichawkowe i mikrofonowe
-złacze RJ45 qniazdo LAN

QWERTY
Wbudowana wielofunkcyjna konsola dotykowa z dwoma przyciskami
oraz z funkcją przewijania oraz mysz komputerowa z minimum 2
przvciskami i iedna rolka.
cieżar Doniżei 3 ka

Zapewniaiaca Drace komDutera Drzez minimum 2 aodz.
Windows 10 (zainstalowane na iednostce) Polska wersia
Zasilacz, mysz, słuchawki nauszne. Do sprzętu musi być dołączony
nośnik recovery z obrazem oprogramowania pozwalający na odtworzenie
i przvwrócenie ustawień poczatkow\/ch sprzetu.

2. \^/\/maaania oaólne
Komputery przenośne muszą spełniać następujące warunki:
1) posiadać deklaraęję CE zgodną z dyrektywami UE;
2) spemać wymogi nomy Energy Star 5.0;
3) spełniać wymagania techniczne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia/Specyfikaęji
technicznej oferowanego sprzętu, muszą być wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych

oraz gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów, a także osoby trzecie nie mogą
mieć w stosunku do nich Żadnych praw i nie mogą być przedmiotem żadnego postępowania ani
zabezpieczenia;
4) posiada dołączone niezbędne instrukęje i materiały dotyczące użytkowania w języku pok5kim;
5) posiada okres gwaranęji udzielonej przez dostawcę na okres minimum 24 miesięcy.
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Załącznlk 2
do zapytama ofertowego
z dnia 07.07.2020r.
dnia .......... 2020 r.

Dane Wykonawcy:
Nazwa
lmię i Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisanja umowy:
lmię i Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do kontaktu:

Adres poczty elektronicznej
Numer telefonu/faxu
Numer NIP

Gmina Pilchowice
ul. Damrota 6
44-145 Pilchowice
OFERTA

(fomularz ofertowy)
W odpowiedzi na Zaproszenie do skJadania ofert z dnia .................... r.

na ......... kompu\eró^N

przenośnych (Iaptopów) wraz z oprogramowaniem, określonymi w . Op/.s/.;..PHedm/.ofu żamów/'en/.a

my,

niżej podpisani:

1. Składamy ofertę na sprzęt opisany w Specyfikacji Technicznej oferowanego spizętu, stanowiącej
załącznik do niniejszej oferty.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zaproszenia do złożenia ofert i nie wnosimy do niego
źadnych zastrzeźeń.
3. Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest:
a) fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach
targowych,
b) spelnia określone innymi przepisami wymogi jakościowe i bezpieczeństwa:

c) spełnia wymagania techniczne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, jestwolny
od
wad materiałowych i konstrukcyjnych oraz gotowy do uźytku bez żadnych dodatkowych zakupów,
a także osoby trzecie nie mają w stosunku do niego żadnych praw, nie jest przedmiotem żadnego
postępowania ani zabezpieczenia. ,
1. Oświadczamy, iż numer rachunku bankowego wskażemy na fakturze VAT będzie numerem właściwym
do dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową

zł brutto'

zł.,.........9r)
(stown
Ww. łączna cena brufto obejmuje dostawę komputerów przenośnych (laptopów wraz
z oprogramowaniem) oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: opłaty i

podatki obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, koszty opakowania, stosownego ubezpieczenia
przewozowego, koszt transportu, spedycji, załadunku i wyładunku, koszty usług świadczonych w ramach
gwarancji oraz inne.

(podpis i pieczęć

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oznaczenie modelu . . . .
llośćCenajednostkowa -brutto....

.....zł......qr,.netto.....

.....zł.........gr,VAT...........zł...gr

1. Parametry techniczne sprzetu
Lp.

t

2.

3.

Parametr
Wyświetlacz
Pamięć RAM

7.

Twardv dvsk
Komunikacia bezprzewodowa
Audio/ Grafika
Kamera

8.

Mikrofon + ałośnik

9.

Porty zewnetrzne

4.
5.
6.

10.
11.

12

Klawiatura

Urzadzenie wskazuiace
Cieżar

13.

Bateria

14.

Svstem operacyjny
Wyposazenie

15.

oferowane parametry

Procesor

Oferowany sprzę(:

1) posiada deklarację CE zgodną z dyrektywami UE;
2) spełnia wymogi normy Energy Star 5.0;
3) spełn ia
wymagania
techniczne
wyszczególnione
w
opisie
przed miotu
zamówienia/Specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu, wolny od wad materiałowych
i konstrukcyjnych oraz gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów, a takźe

osoby trzecie nie mają w stosunku do niego żadnych praw, nie jest przedmiotem Żadnego
postępowania ani zabezpieczenia
4) posiada dołączone niezbędne instrukcje i materiaw dotyczące użytkowania w języku
polskim;

5)

posiada okres gwarancji udzielonej przez dostawcę na okres ........... miesięcy
(minimum 24 miesiące)

(podpis i pieczęć

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Zatącznik 3

do zapytan ia ofertowego
z dnia 07.07.2020r.

Zawarta dnia ............ roku w pilchowicach, pomiędzy

Gminą Pilchowice

z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890, REGON 276257831

zwaną dalej ,,Zamawiającym'',
reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Pilchowice -Macieja Gogullę

a
Firmą.................,ul

zwaną dalej „Sprzedawcą",
o następującej treści:
§1

Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem umowy i.est dostawa sprzętu komputerowego w ilości 17 fabrycznie nowych

laptopów

wraz z myszami bezprzewodowymi ......... oraz

słuchawkami

do siedziby Urzędu Gminy w Pilchowicach w ramach

programu: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 0si Priorytetowej
nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego lnternetu" dziatania 1. 1: ,,Wyeliminowanie

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego lnternetu o wysokich

przepustowościach" dotycząca

realizacji

projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ -

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego dla Gminy
Pilchowice.

2.

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy pochodzący z legalnego źródła,

zakupiony w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta i objęty pakietem uprawnień
gwarancyjnych (na warunkach opisanych w umowie) zawartych w cenje i świadczonych

przez sieć serwisową producenta. Pod pojęciem ,,producent" należy rozumieć również
przedstawiciel producenta".

3.

Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu

zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do umowy.

§2

Dostawa oraz termin realizacji umowy

1.

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w niniejszej umowie
w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia.

2.

Kupujący

po

sprawdzeniu

zgodności,

ilości,

rodzaj.u

i

kompletności

dostawy

z

wymaganiami technicznymi określonymi w złożonej ofercie wykona testy dostarczonych
komputerów

przenośnych

(laptopów)

w

celu

potwierdzenia

zgodności

przedmiotu

zamówienia z ofertą Sprzedającego i w przypadku braku uwag podpisuje protokół
przekazania.

3.

W

przypadku

wad

j.akościowych

lub

niezachowania

minimalnych

wymagań

dla

parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Sprzedawca zobowiązany jest
do dostarczenia w ciągu 3 dni roboczych nowej partii przedmiotu umowy lub jej części

pozbawionej wad i spełniającą wymagani.a określone w załączniku nr 1 do umowy na
własny koszt i odpowiedzialność.

§3

Wynagrodzenie
1. Zamawiający zapłaci Sprzedawcy wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości
(słownie

),

tj

...........

zł

brutto

) na podstawie faktury vat w ciągu
14 dni od dnia jej wptywu do urzędu.
2. Faktura zostanie wystawiona po wykonaniu usługi.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do zamieszczenia na fakturze, o której mowa w ust. 1,
adnotacji: „mechanizm podzielonej płatności''.

4. Sprzedawca oświadcza iż numer rachunku bankowego wskazany na fakturze VAT jest
numerem właściwym do dokcmania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split

payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług. W przypadku zwrotu ptatności za fakturę przez bank na skutek braku rachunku
VAT, za datę płatności (spełnienia świadczenia) uznaje się datę obciążenia rachunku

bankowego Gminy.

5. Wszystkie koszty związane z transportem przedmiotu umowy od i do Kupującego oraz
koszty związane z wymianą wadliwego lub niezgodnego z wymaganiami technicznymi

przedmiotu umowy oraz ofertą ponosi Sprzedawca.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie

koszty związane z

wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: opłaty i podatki obowiązujące na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, koszty opakowania, stosownego ubezpieczenia przewozowego,
koszt transportu, spedycji, zatadunku i wyładunku, koszty ustug świadczonych w ramach
gwarancji oraz inne.

§4
1.

Sprzedawca oświadcza, że:

a)

dostarczony sprzęt będący przedmiotem niniejszej umowy spełnia określone innymi

przepisami wymogi jakościowe i bezpieczeństwa;

b)

dostarczony

sprzęt

jest

fabrycznie

nowy,

kompletny,

nieużywany

oraz

nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych,
c)

dostarczony sprzęt spełnia wymagania techniczne wyszczególnione w załączniku

numer 1 niniejszej umowy. Jest wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych oraz

gotowy dci użytku bez żadnych dodatkowych zakupów, a także osoby trzecie nie mają w
stosunku do niego żadnych praw, nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani
zabezpieczenia.

2.

Sprzedawca

dostarczy

sprzęt,

który

posiada

dostępną

instrukcję

wraz

ze

sterownikami dostępnymi na stronie internetowei. producenta.

3.

Sprzedawca wraz ze sprzętem dostarczy karty gwarancyjne sprzętu.
§5

Warunki gwarancji i serwisu
1.

Dostarczony na podstawie niniejszej umowy sprzęt jest obi.ęty 24 miesięczną gwarancją
producenta. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia zakupu.

2.

Szczegółowe warunki gwarancji określone zostaną w karcie gwarancyi.nej dostarczonej

wraz ze sprzętem.
3.

Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji sprzedawca udziela 24 miesięcznej rękojmi.

4.

Sprzedawca zobowiązany j.est do usunięcia usterki w ramach gwarancji lub rękojmi w
terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady.

5.

Wykonawca zobowiązany i.est do reakcji na zgłoszenie (w okresie gwaranci.i) w terminie
nie dłuższym niż 48 godzin.

6.

Gwarancja

nie

może

ograniczać

praw

Kupującego

do

instalowania

i

wymiany w

zakupionym sprzęcie standardowych programów i akcesoriów przez wykwalifikowanych
pracowników Kupującego, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki w tym zakresie.

§6
1.

Osobą ze strony Kupującego wyznaczoną do kontaktów ze Sprzedawcą w trakcie realizacji
przedmiotu umowy oraz odbiór przedmiotu umowy będzie Pan Arkadiusz Świrski tel. (32)
7227905, e-mail: informat

2.

ilchowice.

Nadzór nad jej prawidłową realizacją ze strony Sprzedawcy sprawowany będzie przez
Panią/Pana

3.

Zmiana

osób,

tel.

o

których

mowa

w ust.

1

i

2 wymaga

e-mail:

pod

rygorem

pisemnego zawiadomienia drugiej. strony j nie wymaga zawierania aneksu.

nieważności

§7

Kary umowne

1.

W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub opóźnienia

w usunięciu jego

wad, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto

określonej § 3 ust.1 za towar niedostarczony w terminie lub dostarczonego z wadami, za

każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie lub w usunięciu wady towaru.
2.

W przypadku nie\^/ykonania przedmiotu umowy Kupujący ma prawo do niezapłacenia
należności

za

dostarczoną

część

przedmiotu

zamówienia,

odstąpienia

umowy oraz

naliczenia kary umownej w wysokości określonej w ust.1 od ceny brutto, jaką Kupujący

winien zapłacić Sprzedawcy za dostarczony przedmiot umowy.
3.

Kupujący

zastrzega

sobie

możliwość

dochodzenia

odszkodowania

uzupełniającego

przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§8

Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy Zamawiający i Sprzedawca

będą rozwiązywać w sposób polubowny, a w przypadku braku takiej możliwości, spory
rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilne8O.

§9
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

§10
Umowę

sporządzono

w

trzech

jednobrzmiących

egzemplarzach.

Dwa

Zamawiającego i j.eden egzemplarz dla Sprzedawcy.

Zamawiający

Sprzedawca

egzemplarze

dla
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Załącznik nr. 1 do umowy OR ..... 2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Dostawa 17 sztuk nowych, nieużywanych laptopów wraz z myszami komputerowymi.
Lp.
1.

Parametr

Wymagania minimalne

Procesor

Procesor minimum 4 rdzeniowy intel core i5 dziesiątej generacji lub wyższy albo
Ryzen 5,7 trzeciej generacji

2.

Wyświetlacz

Ekran o przekątnej co najmniej 15,6" lub większy i rozdzielczości minimum 1920

x 1080 px .
3.

Pamięć RAM

pamięć operacyjna RAM co najmniej sGB/ lub więcej

4.

Twardy dysk

Dysk twardy o pojemności 256 GB (SSD)/ lub o większej pojemności

5.

Komunikacjabezprzewodowa

Wbudowane WiFi

6.

Audio/ Grafika

Zintegrowana karta dźwiękowa, zintegrowana karta graficzna

7.

Kamera

Zintegrowana kamera i mikrofon

8.

Mikrofon + głośnik

wbudowany

9.

Porty zewnętrzne

-co najmniej 3 złącza USB,
-złącze VGA lub HDMl

-złącze stuchawkowe i mikrofonowe
-ztącze RJ45 gniazdo LAN
10.

Klawiatura

QWERTY

11.

Urządzenie wskazujące

Wbudowana wielofunkcyjna konsola dotykowa z dwom przyciskami oraz z
funkcją przew.ijania oraz mysz komputerowa z minimum 2 przyciskami i jedną
rolką.

12.

Ciężar

ciężar poniżej 3 kg

13.

Bateria

Zapewniająca pracę komputera przez minimum 2 godz.

14.

System operacyjny

Windows 10 (zainstalowane na jednostce) Polska wersja

15.

Wyposażenie

Zasilacz, mysz, słuchawki nauszne. Do sprzętu musi być dołączony nośnik

recovery z obrazem oprogramowania pozwalający na odtworzenie i
przywrócenie ustaw`ień początkowych sprzętu.
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Pilchowice ..„ ........ 2020 r.

Protokół odbioru/przekazania sprzętu

Przekazujący:

Odbierający:
Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pjlchowice, NIP 969-160-68-90 .
Przedmiot przekazania:

4.

17 fabrycznie nowych laptopów

wraz z myszami
i słuchawkami

o wartości

....... zł brutto (słownie

w ramach programu: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 0si
Priorytetowej

nr

1

„Powszechny

dostęp

do

szybkiego

lnternetu"

działania

1.

1:

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
lnternetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn.
zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci

Edukacyjnej w systemie

kształcenia

zdalnego dla Gminy Pilchowice.

odbierający

przekazujący

