Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku ogłasza konkurs ofert na :
Dostawa zestawów komputerowych
w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach
Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju
szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Zamawiający:
Zespół Szkół nr 3 w Rybniku, ul. Orzepowicka 15 a, 44-217 Rybnik. NIP 642-31-48-776
Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
Rodzaj

Specyfikacja






Zestaw
komputerowy

Notebook





















Ilość

procesor: Intel I3/I5
płyta główna: producent Asus, standard uATX, zintegrowana karta
graficzna, muzyczna i sieciowa, USB 3.0
pamięć RAM: Kingston 8GB HyperX DDR3
dysk twardy: producent OCZ, model Vertex4 128GB, SATA3
obudowa i zasilacz: producent Chieftec, standard Mini-Tower, zasilacz
min. 350W
2 szt.
napęd: Nagrywarka DVD, interfejs SATA
klawiatura i mysz: przewodowa, producent Logitech, interfejs USB
monitor: producent Samsung, rozmiar 22”, LED
głośniki: producent Logitech, typ 2.1
system Operacyjny Windows 7/Windows 8 w polskiej wersji językowej
pakiet Microsoft Office 2013 w polskiej wersji językowej
gwarancja min. 2 lata na wszystkie podzespoły
producent Samsung, typ ultrabook
procesor Intel I3/I5
pamięć RAM min. 4GB
dysk twardy min. 320GB
wielkość matrycy: od 13,3 do 14,1”
wbudowany napęd optyczny – nagrywarka DVD
4 szt.
System Operacyjny Windows 7/Windows 8 w polskiej wersji językowej
Pakiet Microsoft Office 2013 w polskiej wersji językowej
Gwarancja min. 2 lata
Torba: producent Targus
Mysz: bezprzewodowa, producent Logitech, odbiornik nanoUSB
Zewnętrzne porty: D-SUB, min. 2 porty USB
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Termin składania ofert:
05.09.2013 r. godz. 9:00
Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na urządzenie wielofunkcyjne” należy przysyłać do
Zespół Szkół nr 3 w Rybniku, ul. Orzepowicka 15 a, 44-217 Rybnik. Lub na adres mailowy
zamówienia@zs3.rybnik.pl .
Na ofertę składa się formularz stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Wykonawca dostarczy urządzenie do Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w terminie nie dłuższym niż 3 dni
od daty wybrania najkorzystniejszej oferty o czym zamawiający poinformuje wykonawcę w sposób
wskazany w formularzu ofertowym . Wykonawca wystawi fakturę z odroczonym terminem płatności21 dni.
Rybnik dnia 28.08.2013r.
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Załącznik nr 1

pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Przedmiot zamówienia:
Dostawa zestawów komputerowych
Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Szkół nr 3 w Rybniku, Ul. Orzepowicka 15 a, 44217 Rybnik
Nazwa (nazwisko) i adres Wykonawcy
……………………………………………………………………
Nr tel./faksu ............................................................................. e-mail .................................
NIP ................................................................................ REGON ...................................
Sposób kontaktu w razie wybrania oferty…………………………………………………………
Rodzaj

Specyfikacja






Zestaw
komputerowy









procesor: Intel I3/I5
płyta główna: producent Asus, standard uATX,
zintegrowana karta graficzna, muzyczna i sieciowa,
USB 3.0
pamięć RAM: Kingston 8GB HyperX DDR3
dysk twardy: producent OCZ, model
Vertex4 128GB, SATA3
obudowa i zasilacz: producent Chieftec, standard
Mini-Tower, zasilacz min. 350W
napęd: Nagrywarka DVD, interfejs SATA
klawiatura i mysz: przewodowa, producent
Logitech, interfejs USB
monitor: producent Samsung, rozmiar 22”, LED
głośniki: producent Logitech, typ 2.1
system Operacyjny Windows 7/Windows 8 w
polskiej wersji językowej
pakiet Microsoft Office 2013 w polskiej wersji
językowej
gwarancja min. 2 lata na wszystkie podzespoły

Ilość

Wartość brutto

2 szt.
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Notebook






1.

producent Samsung, typ ultrabook
procesor Intel I3/I5
pamięć RAM min. 4GB
dysk twardy min. 320GB
wielkość matrycy: od 13,3 do 14,1”
wbudowany napęd optyczny – nagrywarka DVD
System Operacyjny Windows 7/Windows 8 w
polskiej wersji językowej
Pakiet Microsoft Office 2013 w polskiej wersji
językowej
Gwarancja min. 2 lata
Torba: producent Targus
Mysz: bezprzewodowa, producent Logitech,
odbiornik nanoUSB
Zewnętrzne porty: D-SUB, min. 2 porty USB

4 szt.

Cena ogólna oferty :

cena netto ........................................................... zł
(słownie: ........................................................................................................................
wartość podatku VAT ........................................ zł
(słownie: ........................................................................................................................
cena brutto .......................................................... zł
(słownie: ...................................................................................................................... )
Termin dostawy urządzenia :
………………………………………………..

2.

Oświadczam, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w
przypadku wyboru niniejszej oferty.

3.

Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją zamówienia i nie wnoszę do niej żadnych
zastrzeżeń.

4. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
zamówienia przedmiotowego postępowania.

5. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i
złożenia niniejszej oferty.

6. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
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…………………………………..
Miejscowość i data

…………………………………………………..
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy
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