Załącznik nr 7 do Procedury udzielania

zamówień publicznych o wartości mniejszej
niż 130 000 zł w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych w Gryfinie

Ogłoszenie o zamówieniu
Znak sprawy: ZSP.274.3.2021.BP

Przedmiot zamówienia:
Laptopy (20 szt.) o cechach nie gorszych niż wymienione poniżej:
Lp.

Właściwości

Wymagane minimalne parametry techniczne
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Przeznaczenie

Do obsługi aplikacji przeglądarkowych, dostępu do Internetu i poczty
elektronicznej oraz typowych aplikacji biurowych np. edytor tekstu,
arkusz kalkulacyjny, oprogramowanie do tworzenia prezentacji, obsługa
programów graficznych, obsługa programów księgowych i
magazynowych, serwer egzaminacyjny.

Typ komputera

Laptop 17,3 cala

Procesor

Procesor o minimalnej wydajności uzyskanej w teście Passmark CPU
Mark – CPU Benchmark >= 11800 według danych na dzień składania
oferty. Test pod adresem: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Pamięć
operacyjna

1) minimum 16GB,
2) standard – minimum DDR4, 3200 MHz

Dysk SSD M.2

Pojemność minimum 1000 GB,

Zasilacz

Dołączony do zestawu

Karta graficzna

Minimum RTX z serii 20
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Dźwięk

Zintegrowana karta dźwiękowa
Głośniki stereo

Kamera

Kamera HD
Wbudowany mikrofon

Łączność

Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
LAN 10/100/1000 Mbps
Bluetooth

Złącza
11.

USB typ C - 1 szt.
Minimum USB 3.1 Gen. 2 - 2 szt.
Minimum RJ-45 (LAN) - 1 szt.
Minimum HDMI 1.4 - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

System
12. operacyjny

Zainstalowany system operacyjny MS Windows 10 Home 64 bit PL
Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)
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Monitor

Dodatkowe
15. informacje

16.

Gwarancja

Typ ekranu: Matowy, IPS
Przekątna ekranu: 17,3 cala”
Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)
Wbudowany moduł TPM

Minimum 24 miesiące

Oprogramowanie (20 szt.) o cechach nie gorszych niż wymienione poniżej:
Microsoft Office Standard 2019 MOLP EDU,
Typ licencji – edukacyjna,
Okres licencji – wieczysta
Dyski zewnętrzne (5 szt.) o cechach nie gorszych niż wymienione poniżej:
Rodzaj dysku SSD
Pojemność dysku min. 500 GB,
Szybkość zapisu min. 1000MB/s,
Szybkość odczytu min. 1050MB/s,
Materiał obudowy – metal
Nazwa i adres zamawiającego:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie
ul. Łużycka 91
74-100 Gryfino

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.
Adres, pod którym można uzyskać informacje:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie
ul. Łużycka 91
74-100 Gryfino
Pracownik uprawniony do kontaktów z ofertami jest:
Tel. : 605-138-771 godzina: 8.00 – 15.00
Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 stycznia 2022 roku do godz. 1500 w budynku
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91, 74-100 Gryfino,
w Sekretariacie Dyrektora pok. 18.. Ofertę przesłaną pocztą bądź kurierem uważa się za złożoną
w terminie, jeśli znajdzie się w siedzibie Zamawiającego do terminu składania ofert.
Zamawiający dopuszcza składanie oferty również w postaci elektronicznej w formie
dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź w formie skanu
podpisanej oferty na adres e-mail: sekretariat@zspgryfino.eu

Miejsce i termin otwarcia ofert: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie,
ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, dnia 25 stycznia 2022 roku godz. 1000.
Warunki uczestnictwa:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, który:
1) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
4) oferują przedmiot zamówienia o parametrach równoważnych lub wyższych niż
wymagane przez zamawiającego.
Potwierdzenie spełniania tych warunków przez wykonawcę nastąpi poprzez złożenie
stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych w dokumentacji przetargowej.
Termin związania ofertą - 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena zamówienia brutto – znaczenie 100%
W prowadzonej procedurze nie jest wymagane wniesienie wadium.

