Numer ogłoszenia: 16759671

A RCHI WA L N E

Kategoria ogłoszenia:

przetarg zapytanie ofertowe - Polska

Data dodania oferty:

2019-02-01

Przedmiot ogłoszenia:

Zakup zestawu komputerowego

Organizator:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Adres:

ul. Dworcowa 17d, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

Województwo / powiat:

śląskie, pow. Jastrzębie-Zdrój

Państwo:

Polska

Telefon / fax:

Telefon: +48 22 101 02 02

E-mail:

cwk@platformazakupowa.pl

Strona www:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/194579

Opis:

Zakup fabrycznie nowego zestawu komputerowego
opis w specyfikacji

Miejsce i termin składania ofert:

Rozpoczęcie transakcji: 2019-02-01 15:23:23
Zakończenie transakcji: 2019-02-05 12:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/prepare-xls-for-adding-offers/194579

Termin składania:

2019-02-05

Wymagania:

Wymagania i specyfikacja:
Przedmiotem zapytania jest dostawa do Zamawiającego markowego (np. HP, Dell, Lenovo, IBM),
fabrycznie nowego zestawu komputerowego do prac biurowych składającego się z monitora oraz jednostki
centralnej posiadających następujące minimalne parametry:
1. Monitor (wymagania minimalne):
a) przekątna ekranu - 22'',
b) format - 16:9,
c) rozdzielczość - 1920 x 1080 (FullHD)
d) częstotliwość odświeżania - 60 Hz
e) rodzaj podświetlenia - LED,
f) pobór mocy - nie więcej niż 30W
g) rodzaj matrycy - IPS, matryca matowa
h) podstawowe złącza: D-Sub, DisplayPort, HDMI
i) kolor - czarny
j) regulacja kąta pochylenia
k) kabel DisplayPort w zestawie
i) gwarancja - 2 lata
2. Jednostka centralna (wymagania minimalne):
a) Prcesor - Intel Core i5-7400, 2.80GHz,
b) RAM - 16 GB, DDR 4, 2400
c) Dysk SSD, 120 GB, SATA III
d) Napęd CD/DVD RW - 1 szt.
e) Wyjścia Video: D-Sub (VGA) x1, DisplayPort x1, HDMI x1
f) Złącza pozostałe - Port szeregowy (COM) x1, Wejście liniowe/mikrofonowe x1, Wyjście liniowe/
słuchawkowe x1, Zasilania (AC) x1
g) Ilość gniazd SATA - 2 szt.
h) Ilość gniazd pamięci RAM na płycie głównej ogółem - 2, w tym wolne 1,
i) Liczba portów USB 2.0 - 2 szt.
j) Liczba portów USB 3.0 - 4 szt.

k) Karta sieciowa przewodowa - 10/100/1000
l) System operacyjny - Windows 1o Pro 64-bit, PL
m) Obudowa - Small For Factor, kolor czarny, mteriał - metal
n) Zasilacz 150 W
o) Wyposażenie - klawiatura, mysz, przewód zasilający
p) Gwarancja - 36 miesięcy (on-site, next business day)
Minimalne parametry zestawu komputerowego oraz pozostałe informacji i warunki realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem.
Wymagania dodatkowe
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 21 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Oświadczenie (Oświadczenie Dostawcy o tym, że dostarczany sprzęt komputerowy jest fabrycznie nowy i
wolny od wad.)
Preferowany termin płatności w dniach:
Uwagi:

Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje
można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za
pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie
Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a
jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Krakowski Marek
ul. Dworcowa 17d, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
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