
Dostawa poleasingowego sprzętu komputerowego (ZP 23/12) 

 Załącznik Nr 1 do SIWZ

 Data  .................................
OFERTA
(wzór)

na
„Dostawę poleasingowego sprzętu komputerowego” (ZP 23/12)

Nazwa 
Wykonawcy .................................................................................................................................

Adres Wykonawcy 

ul. ....................................................... kod ......-............. miejscowość ....................................

województwo.........................................  powiat ......................................................................

Nr telefonu ............................................       Nr  faksu .............................................................

NUMER NIP .....................................................    NUMER REGON .............................................

Nr rachunku bankowego ..................................................................................

Nawiązując  do  ogłoszenia  o  przetargu  nieograniczonym  –  znak  ZP  23/2012  zamieszczonego  w 

Biuletynie Zamówień Publicznych nr ......................... z dnia ......................... r. oferujemy wykonanie 

zamówienia za kwotę:

1. wartość netto  za 1 zestaw komputerowy .................................................................................

2. wartość podatku VAT ................................... (stawka % ............................),

3. wartość brutto za 1 zestaw komputerowy..................................................................................

4. wartość netto za całość zamówienia ..........................................................................................

5. wartość podatku VAT ................................... (stawka % ............................),

6. wartość brutto za całość zamówienia ........................................................................................

7.   termin płatności przelew (min. 30 dni) ......................,

ponadto:

1. Oświadczamy,  ze  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i  nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.

3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został 
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia  
umowy  na  wyżej  wymienionych  warunkach  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego.

4.    Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy. 
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5.  Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia naszej firmy z niniejszego postępowania, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. (W przypadku osób fizycznych: oświadczam , że brak jest 
podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy).

6. Oświadczamy, iż istnieje możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera 
oraz  warunków gwarancji  po  podaniu  numeru  seryjnego  bezpośrednio  u  producenta  lub  jego 
przedstawiciela - (podać nr telefonu oraz link do strony producenta ............................................).

7.  Możliwy  dostęp  do  najnowszych  sterowników  i  uaktualnień   zestawu  poprzez  podanie  na 
dedykowanej  stronie  internetowej  producenta  numeru  seryjnego  lub  modelu  komputera 
– ............................................ (należy podać link do strony) .

8. Oświadczamy,  że oferowane modele komputerów posiadają certyfikat Microsoft,  potwierdzający 
poprawną współpracę  oferowanych  modeli  komputerów z  systemem operacyjnym Windows XP 
32bit i Windows Vista 32bit (wydruk ze strony Microsoft WHCL ..................... str. w ofercie ) 

9. Oświadczamy, że oferowane modele komputerów posiadają deklaracje zgodności CE (załączyć do 
oferty ..................... str. w ofercie ) 

10.Oświadczany,  że  powierzymy  podwykonawcom  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  części 
dotyczącej …....................................................... / że przedmiot zamówienia wykonamy w całości 
bez udziału podwykonawców.

11.     Załącznikami do niniejszej oferty są:
a)
b)
c)

........................................................
Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy.
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

Wymagane minimalne parametry techniczne komputera typu   Dell Optiplex 755 MT

Nazwa 
komponentu  Wymagane minimalne parametry techniczne komputera

Oferowane 
parametry 
techniczne 
komputera

Typ Komputer stacjonarny typ Dell Optiplex 755 MT
Należy podać model, symbol oraz producenta.

Wydajność 
obliczeniowa

Procesor, dwu rdzeniowy, w technologii  65nm, posiadający co najmniej 4MB 
pamięci cache L2, pracujący z zegarem co najmniej 2,33GHz, powinien osiągać 
w  teście  wydajności  PassMark  PerformanceTest  (wynik  dostępny: 
http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 1450 punktów 
Passmark CPU Mark (wynik na dzień 04/07/2012)

Pamięć operacyjna 
RAM

4GB (2x2048MB) 800 MHz możliwość rozbudowy do min 8GB, dwa sloty wolne

Parametry pamięci 
masowej

Min( 2 dyski) . 2x 80 GB SATA, 5400 obr./min.

Wydajność grafiki Zestaw powinien umożliwiać pracę o max rozdzielczości  1920x1200 @ 60Hz 
(cyfrowo) i 2048x1566 @ 75Hz (analogowo), posiadająca wyjście D-SUB VGA 
oraz akcesoryjne DVI, nie gorsza niż INTEL GMA 3100

Wyposażenie 
multimedialne

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  Porty 
słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.

Obudowa Typu MiniTower z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI Express
wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 3 kieszenie:
2 szt 5,25” zewnętrzne i 1 szt 3,5” zewnętrzne
Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 1040mm;  (415 x 
185 x 440 mm), waga max 12 kg
Zasilacz o mocy max 305W pracujący w sieci 230V 50/60Hz 
prądu zmiennego i efektywności min. 65%, 
W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera 
musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, 
służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z 
komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi 
sygnalizować:

 Przebieg procesu POST
 Awarię BIOS-u
 Awarię procesora 
 Uszkodzenia  lub  braku  pamięci  RAM,  uszkodzenia  złączy  PCI  i  PCIe, 

kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB

Zgodność z systemami 
operacyjnymi i 
standardami

Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat 
Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych 
modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows XP  
32bit i Windows Vista 32bit (załączyć wydruk ze strony 
Microsoft WHCL)

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy 
służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez 
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi 
posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów 
przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza 
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sprzętowego. 
BIOS - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

- Możliwość,  bez  uruchamiania  systemu  operacyjnego  z  dysku  twardego 
komputera  lub  innych  podłączonych  do  niego  urządzeń  zewnętrznych 
odczytania z BIOS informacji o: 
wersji BIOS, 
nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 
ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 
typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache 
L2 i L3, 
pojemności zainstalowanego dysku twardego
rodzajach napędów optycznych
MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
kontrolerze audio

- Funkcja  blokowania  wejścia  do   BIOS  oraz  blokowania  startu  systemu 
operacyjnego,  (gwarantujący  utrzymanie  zapisanego  hasła  nawet  w 
przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

- Funkcja  blokowania/odblokowania  BOOT-owania  stacji  roboczej  z 
zewnętrznych urządzeń

- Możliwość  włączenia/wyłączenia  zintegrowanej  karty  dźwiękowej,  karty 
sieciowej,  portu  równoległego,  portu szeregowego z poziomu BIOS, bez 
uruchamiania  systemu  operacyjnego  z  dysku  twardego  komputera  lub 
innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

- Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu 
komputer  nie  wykrywa  urządzeń  bootujących  typu  USB,  natomiast  po 
uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

- Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów 
znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów.

Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
System Operacyjny Naklejka  Licencyjna  (producenta,  wraz  numerem licencyjnym)  umożliwiająca 

zainstalowanie systemu Microsoft Windows Professional.
Ergonomia Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej 

komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i 
napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się 
użycia wkrętów, śrub motylkowych); 
Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez 
konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie 
standardowych wkrętów, śrub motylkowych).
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia 
fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady 
Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); 

Warunki gwarancji 12  miesięczna  gwarancja  z  naprawą  do  3  dni  roboczych,  koszt  odbioru  i 
dostawy uszkodzonego sprzętu od i do zamawiającego ponosi dostawca.

Wsparcie techniczne 
producenta

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji 
sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu 
numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na 
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru 
seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć 
link strony.

Wymagania 
dodatkowe

1. Wbudowane porty: 
1 x RS232,
1 x LPT, 
1 x VGA, 
min. 10 x USB, w tym 8 portów wyprowadzonych na 
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zewnątrz komputera: min. 3 z przodu obudowy i 6 z tyłu, 
port sieciowy RJ-45, 
porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. 
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy 
komputera) portów USB nie może być osiągnięta w 
wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

2. Karta  sieciowa  10/100  Ethernet  RJ  45,  zintegrowana  z  płytą  główną, 
wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), 

3. Płyta główna z wbudowanymi: 
2 wolnymi złączami PCI 32bit,  
1 złączem PCI Express x16 
1 wolnym złączem PCI Express x1;
4 złącza DIMM z obsługą do 8GB DDR2 pamięci RAM, 
min. 4  złącza SATA

4. Klawiatura  USB  w  układzie  polski  programisty,  wykonana  z  trwałego 
materiału,  nie  gorsza  do  Logitech  Deluxe  250  (do  akceptacji  przez 
zamawiającego) 

5. Mysz  optyczna  USB  z  trzema  klawiszami  oraz  rolką  (scroll)  wykonana  z 
trwałego  materiału,  nie  gorsza  niż  Logitech  B110  (do  akceptacji  przez 
zamawiającego)

6. Odtwarzacz DVD na porcie SATA
7. Monitor:17' LCD 

Rodzaj ekranu:TN 
Przekątna ekranu:17cali 
Rozdzielczość maksymalna:1280x1024 
Kontrast: min 450:1 
Jasność: min 320 cd/m2 
Interfejs:  DVI i D-Sub 
Normy i standardy: TCO03 
Okablowanie: Kabel sygnałowy 
Uwagi: Monitory bardzo mało wyeksploatowane.  
MONITORY W bardzo dobrym stanie technicznym.
BEZ WAD, BAD PIXELI, PLAM NA MATRYCY!!  OBRAZ IDEALNIE CZYSTY 

........................................................
Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy
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