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ZAPYTANIE CENOWE

doĘczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 € netto

Gorczański Park Narodo'vy w Porębie Wielkiej w oparciu o$ 5 pkt. 6 b ,,Regulaminu
udzielania zamowien publicznych w Gorczańskim Parku Narodowym", zaprasza się do
składania ofeft cęnowych na;

,,dostawę i instalację 1 szt. komputera stacjonarnego i 1 szt. komputera przenośnego typu
notebook dla Gorczańskiego Parku Narodowego"

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

a) 1 szt. komputera stacjonarnego o specyfikacji;

- Procesor Intel Corę i5-7400

- Pamięó RAM DDR4 (Kingstorr/Goodram) min. 16GB

- Dysk SSD Samsung 850 EVO 500G8;2,5"; SATAIII

- Nagrywarka DVD LG wewnętrzna czarna

- Zas|lacz o mocy min. 500W przystosowany do pracy ciągłej

- Obudowa w standardzie ATX - USB 2.0 min 1 port, 3.0 min 2 potty"

_ Płyta główna z obsługą RAID 0,1,10,5 - 4xDDR4

- System operacyjny; Windows 8.1 PRO

- MS officę20l0l20l312016 dla uzytkowników domowych i małych firm

b) 1 szt. komputera przenośnego typu notebook o specyfikacji;

- Procesor Intel Core ń'7200U

- Matryca o przekątnej min. 15,6'' Ful1HD MATowA podświetlanie LED

- Pamięć DDR4 min 8GB

- Dysk SSD 256 GB SATAIII

- LAN 10/100/1000 Mb/s , Wi-Fi 802.11 a/blgln/ac, Bluetooth

- USB 2.0 min 1 port, USB 3.0 2 PortY

- Czytnik kart pamięci,

- Napęd optyczny - Nagrywarka DVD

- System operacyjny; Windows 8.1 PRO

- MS office20101201312016 dla uż'.tkowników domowych i małych firm



2. Wymagana gwarancja ONSITE 24h - czas reakcji do 24h; okres gwarancji minimum

24 miesiące od dnia dostarczenia do siedziby GPN. Wszelkie naprawy gwarancyjne

wykonywane będą tylko w siedzibie Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od

zgłoszenia. W przypadku awarii nośnika danych (dyski) zostająuZamawiającego (zostają

wymontowane) - dostawca wymienia dysk na nowy pozostawiając jednocześnie stary u

Zamawia1ącego.

3. Tęrmin realtzacjt zamówienia do 08 grudnia 2017 r'

4. Miejsce i termin zŁożenia ofert: oferty należy składać wvłacznie droga elektroniczna

na adres; gpn@orcepn.pl do dnia 01 grudnia 2017 r. do godz. 800

5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena brutto.

6. Rozpatrywane będą wyłącznte oferty zgodne z opisem Przedmiotu Zamówięnia

7. Cena winna zawierać instalację i konfigurację oprogramowania otaz dostawę

komputera do siedziby GPN w Porębie Wielkiej.

8. Sposób przygotowania ofer1y: Skan pisemnego dokumentu w języku polskim, w tytule

naleŻy zaznaczyc; ,,oferta na dostawę komputera i notebooka dla GPN''. Do oferty

należy dołączyc specyfikację proponowanego sprzętu - potwierdzente zgodności z

OPZ

9. Termin i forma płatności: Płatność przelewem w tęrminie do 14 dni od daty

do starczenia przedmiotu zamówienia i pr ze dłoŻenia faktury.

10. Cena podana w ofercie winna byc wyraŻona w złotych polskich z dokładnością do

dwóch miejsc po przecinku.

Załącznikt:

1. ZaŁącznik nr 1 _ oferta cenowa (druk)


