Rybnik, dnia 2 listopada 2018 roku
………………………………
(pieczątka jednostki)

Zapytanie ofertowe
I.

II.
1.
2.
3.
4.

ZAMAWIAJĄCY
Miasto Rybnik – Zespół Szkół nr 3 w Rybniku
ul. Orzepowicka 15a
44-217 Rybnik
e-mail: ewa.kuczera@zs3.rybnik.pl
telefon: 32 4230158
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup 10 komputerów dla Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku.
Rodzaj zamówienia: dostawa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
10 sztuk komputerów stacjonarnych o parametrach minimalnych:

- procesor Intel Core i3-8100 (6MB Cache, 3.60 GHz) bądź lepszy (według wyników
opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), dedykowany do
pracy na komputerach stacjonarnych;
- pamięć 4 GB DDR4
- dysk 1TB
- napęd optyczny: DVDRW;
- karta graficzna – zintegrowana;
- karta sieciowa – zintegrowana, 10/100/1000 Mbps;
- karta dźwiękowa – zintegrowana;
-interfejsy: 2x USB 3.1 Gen.1
4 x USB 2.0
1x połączone gniazdo wyjścia słuchawkowego i
wejścia mikrofonowego
1 x wejście liniowe
1 x wyjście liniowe
1 x HDMI
1 x VGA
1 x RJ-45 (LAN)
1 x DC-in
Gwarancja 36 m-ce serwis u klienta następnego dnia roboczego
- Oprogramowanie: Windows 10 w wersji PRO 64 bit pl OEM lub równoważny w pełni
integrowany z Active Directory, umożliwiający zarządzanie z poziomu serwera Windows
Server, zgodny z oprogramowaniem firmy Vulcan sp. z o.o.
Komputer sprzętowo skonfigurowany, gotowy do eksploatacji.
5. 2 szt. dysków zewnętrznych o parametrach minimalnych:
- HDD 4 TB,
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- USB 3.0,
- zasilanie przez USB,
- Plug & Play
- gwarancja 24 miesiące
3.) 2 szt. router wraz z konfiguracją o parametrach minimalnych
- 5 gigabitowych portów Ethernet;
- wejście PoE na porcie 1 (napięcie 6 - 30 V);
- obudowa typu desktop;
- slot na karty microSD;
- port USB 2.0;
- dwurdzeniowy procesor MT7621A (880 MHz);
- 256 MB pamięci RAM;
- szyfrowanie IPSec;
- system RouterOS z licencją Level 4.
4.) 2 szt. przełączników sieciowych o parametrach minimalnych:
-24 porty RJ45 10/100/1000Mb/s, Autonegocjacja/AUTO-MDI/MDIX,
- bez wentylatorowy,
- do montażu w szafie,
- wydajność przełączania 45Gb/s,
- funkcja QoS
- obsługa VLAN
Kod CPV: 30200000-1, 30213000-5 (Urządzenia komputerowe),
48000000-8 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)

III.

WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego
w terminie do 13 listopada 2018 r.
Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze
zamówienie, dokonywane będą w PLN.
Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.

IV.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien przygotować ofertę, która składa się z dwóch elementów:
1) formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego
wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Wszystkie elementy formularza oraz oświadczenia muszą zostać w sposób czytelny
wypełnione.
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Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: bip.zs3.rybnik.pl/zamowienia-publiczne.
V.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona u Wykonawcy do 06 listopada 2018 roku do godziny 10:00
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta na dostawę komputerów dla Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku”
2. Ofertę należy złożyć:
a) elektronicznie na adres: ewa.kuczera@zs3.rybnik.pl, albo
b) osobiście – od piątku do wtorku w godzinach od 7:00 do 15:00
c) pocztą na adres Zamawiającego:
Zespół Szkół nr 3 w Rybniku
Ul. Orzepowicka 15a
44-217 Rybnik
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VI.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) cena 100%
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 07 listopada 2018 r.:
a) na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku,
b) na stronie internetowej pod adresem bip.zs3.rybnik.pl/zamowienia-publiczne,
VII.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w
Rybniku z siedzibą przy ul. Orzepowickiej 15a w Rybniku (44-217)
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku jest Pani
Joanna Moćko, kontakt: e-mail: sekretariat@zs3.rybnik.pl, tel.: 32 4227081;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia poza ustawą PZP;
d) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania
informacji na podstawie przepisów prawa;
e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia
postępowania;
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f) dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,
dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO**;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania ani zmianą istotnych postanowień umowy;
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
a) formularz ofertowy (załączniki nr 1),
b) oświadczenie Wykonawcy (załączniki nr 2),
c) przedmiar robót (załączniki 3),
d) wzór umowy (załączniki 4).
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