
Nr sprawy: FZ-I|5I561MKO/19 Katowice,01.03.2019 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego
postępowania przętargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę notebooka i projektorów.

Należv podać:
- Cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmowaó koszty opakowania, transportu

iubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego) oraz stawkę i wartość podatku VAT'
- model oferowanego sprzętu, PN, szczegółowy opis techniczny
- Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia,
- Okres gwarancji,
- Warunki płatności.

Zamaw iai acv do n u szcza możliwość s kła d a n ia ofe rt cześciowvc h

o pi s przed mi otu za mówi en id :

Część I

Notebook A- 1 szt.

Opis

Komputer przenośny

osiągający min. 8000 pkt w teście PassMark - CPU Mark

Min. 16 GB w standardzie min. DDR4 umożliwiająca współpracę
z magistralą min. 2 L33MHz

Min. 1000 pkt w teście PassMark _ G3D Mark

Min. 14"

Błyszczący, LED, lPs, dotykowy

Min. 1920x1080

Min. 1x SDD 250 GB M.2

Brak

Min. 3 x USB (w tym min. 1 x USB 3.0 lub 3.1)

Min.LxUSBTypu-C

Min. 1x HDMI

Karta Wi-Fi 802.11ac (lub lepsza)

Bluetooth v4.0

Karta sieciowa LAN (dopuszczalny adapter USB)

Atrybut

Typ stanowiska

Procesor:

Pamięć operacyjna

Karta grafiki

Rozmiar matrycy:

Powłoka matrycy:

Rozdzielczość natywna

Dysk twardy:

Napęd optyczny:

Złącza zeWnętrzne

Komunikacja
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- Czytnik kart SD;

- Pełnowymiarowa mysz bezprzewodowa, 3 przyciski+ rolka;

-Torba o wzmocnionej konstrukcji (twarda) ochraniająca przed

uderzeniami w trakcie transportu w terenie

Czas pracy min. 8h

Konwertowalna (zawias 360")

Czarny lub srebrny

Max. L,8 kg

Microsoft Windows 10 64-bit Professional lub równowaŻny z

partycją recovery lub płytą instalacyjną DVD

Producent musi mieć wdrożony system zarządzaniajakością

Zaoferowany komputer musi być kompatybilny z Windows ].0 64-bit
Professional, lub wyższą wersją, co można potwierdzić na stronie
internetowej producenta systemu operacyjnego
Min. 36-miesięczna

Wyposażenie

Bateria

Rodzaj obudowy

Kolor obudowy

Waga (z baterią)

Zainstalowane
oprogramowanie

Certyfikaty i standa rdy

Kompatybilność

Gwarancja

Część II

Projektor multimedialny - 2szt.
Opis

LCD lub DLP

Min.300"

16:10

Min. 1920 x1200

Min. 1000 mln

Min. 3000 Lumenów (ANSI)

Min. 3500/10000 h

Min. 15000:1

Min. +/- 20o

Max. 37130 dB

Atrybut

Typ projekcji

Maksymalna przekątna

wyświetlanego obrazu

Proporcja

Rozdzielczość natywna

llość kolorów

Jasność

Czas pracy lampy (tryb

normalny/ ekonomiczny)

Kontrast

Regulacja trapezowa

Hałas (tryb normalny/
ekonomiczny)
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Min.200 W

Min.: 2 x HDMI, 1x VGA, USB

Emisja prezentacji przez WiFi (opcja wbudowana w projektor lub
zrea lizowan a przez dodatkowy moduł)

Możliwość prezentacji z USB

Futerał podróżny

Pilot + baterie

Ka bel zasilający (zasilacz)

KabelHDMl

Kabel VGA

lnstrukcja obsługi

Moc lampy:

Złącza

Funkcje dodatkowe

Akcesoria min

Miejsce i termin składania ofert

Wstępna ofertę należv złożvc do dnia 11lo3lŻ019 r
w siedzibie Zamaw iaj ącego

drogą elektroniczną lub

Główny InsĘtut Górnictwa
Plac Gwarków l,40-166 Katowice
adres e-mail: makolczyk@gig.eu

mgr inż.Marzęna Kolczyk - tel. (32) 259 23 42- ę-ma|r: makolczyk@gig.eu

ZAPRASZAMy Do SKŁADANIA OFERT \łSTĘPNYCH

Kierownik Działu l{andlowc.go

u
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Nr sprawy: FZ-l I 51 561MKO/1 9

Załaczniknr I

Wstepna oferta na dostawę
lnależy pod,ać nr i/lub nazwę częścil

Nazwa/Imię i Nazrvisko Wykonawcy:

Adres:
Nr tel.:
Nr faksu:
Adres e-mail:
Osoba do kontaktu: ..

Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: .............
Okres gwarancji:
Warunki płatności:

^qtt/r 
a rl/-7r'r\TrD RODO DLA wvlrlNA\v.'v

1. Zgodlie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzęnia Parlamęntu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dńa 2'7

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związlu z przętwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwB (ogólne
rozporządzenię o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. l), dalej ,,RoDo'', informuję,
żę: administratorem danych osobowych wYKoNAwCY jest: Główny Instytut Górnictwa, Pląc
Gwarkówl,40 - I66 Kątowice

inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym InsĘtucie Górnictwą jest Pani:
mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@,gig.eu.
Dane osobowę WYKoNAWCY przetwarzal7ę będą na podstawie art. 6 ust. l lit' c RoDo w cęlu
związatym niniejszym wstępnym zapylaniem ofertowym'
odbiorcami danych osobowych wYKoNAwCY będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacj a dotycząca niniej szego wstępnego zapl1t afia ofertowego
Danę osobowe WYKONAWCY będą przechowywanę przęz okres 4 lat
w odniesieniu do danych osobowych wYKoNAwCY decyzje nie będą podejmowane w sposób
zavtomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO;
WYKONAWCA posiada;

na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKoNAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY T;

- na podstawię art. 18 RoDo prawo ządania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzęŻęniem przypadków, o których mowa w art' 18 ust. 2 RoDo 2;

- prawo do wnięsięnia skargi do Pręzesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy WYKoNAwcA
uzt7a, Żę przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narvsza przepisy RoDo;

WYKONAWCY nie przysfuguje:

I

I

1

Wartość
ogółem brutto

w......

9

Kwota
podatku
VAT

8

Stawka
(%)

podatku
VAT

7

WartoŚć
ogółem
netto

6

Cena
jedn.
netto

5

RAZEM:

Ilość

4

Jednostka
miary

3

Nazwa przedmiotu
zamówienia/ modeli
producent/typ/PN/

szczegółowy opis techniczny /

I

Lp.
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w związku z art. 77 ust. 3 lit. b, d lub ę RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RoDo;
na podstawie art. 2l RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wYKoNAwCY jest art. 6 ust. 1

Iit. c RODO.

Miejscowość, data

'-lŁyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianq wyniku wstępnego
'lłyjnśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosow()nia w odniesieniu do przechow1łłania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi naważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 zdnia27 kwietnia zóta r. w sprawie ochrony osób
flzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogólne rczporządzenie o ochronie danych) (Dz.Utz. UE L l l9 z 04.05.20l6, str' 1)'
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