
Zakup dla części I ,II i IV (2 szt.) realizowany będzie w ramach projektu : ,oopracowanie i
demonstracja technologii hydro- otworowej dla poprawy konkurencyjności eksploatacji węgla

brunatnegona świecie i ograniczetia jej wpływu na środowisko. /akronim: Development and

demonstration of Hydro Borehole Technology to improve the competivęness of Brown coalexcavating

techniques worldwide and to minimize their environment al impast/ HydroCOAL Plus

Nr sprawy: FZ-II50471MKO/18 Katowice,03/08/2018 r.

DoĘlczy : Wstępnego zap}rtania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego
postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę notebookawraz z akcesoriami' oraz
dwóch komputerów stacjonarnych oraz monitorów.

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

i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego) oraz stawkę i wańośó podatku VAT,
- modeloferowanego sprzętu, PN lub szczegółowy opis techniczny
- Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia,
- Okres gwarancji,
- Warunki płatności.

Zamaw iający d o p uszc za możIriw ośó s kład a n ia o fe rt częś c iowyc h

opis orzedmiotu zamówienia:

Cześć I
NotebookA- tszt.

Opis

Kom puter przenośny ultrabook

Procesor osiągający min' 9400 pkt w teście PassMark - CPU Mark

Min. 16GB

Min' 2600 pkt w teście PassMark - G3D Mark

Pamięć karty graficznej min. 4GB

15" - 1.6"

Min. 1980*1080

Min. SSD 500GB dysk systemowy

Min. HDD 1TB

DVD+/-RW DL dopuszczalny na USB

Atrybut

Typ stanowiska:

Wydajność obliczeniowa

Pamięć operacyjna

Karta grafiki

Rozmiar matrycy:

Rozdzielczość natywna

Dysk twardy:

Napęd optyczny:
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Gwarancja

System jakości

Zainstalowane
oprogramowanie:

Waga:

Bateria:

Komunikacja:

Z|ącza zeWnętrzne

Wyposażenie:

Min' 36-miesięczna

Producent musi mieć wdrozony system zarządzatia jakością.

Microsoft Windows 10 64-bit ProfessionaIlub równoważny z
partycją recovery lub płytą instalacyjną DVD

Max.2,6 kg

Czas pracy min. 5h

Karta Wi-Fi802.1lac (lub lepsza)

LAN 1 Gbps dopuszczalny na USB

Bluetooth v4.0

Min.2xUSB3.0

Min. L x HDMI

Replikator portóW/stacja dokująca

Czytnik kart SD

Torba o wzmocnionej konstrukcji (twarda) ochraniająca przed

uderzeniami w trakcie transportu w terenie.

Pełnowym|arowa mysz przewodowa, 3 przyciski+ rolka

Klawiatura pełnowymiarowa przewodowa MS

Czytnik kart pamięci

Cześć II
KomputerA- 1szt.

Dysk twardy:

Karta grafiki:

Pamięć operacyjna:

Wydajność obliczeniowa :

Typ stanowiska:

Atrybut

Min. SSD 256 GB dysk systemowy

Min. HDD 1TB

Min. 990 pkt w teście PassMark - G3D Mark

Min. 16GB

Procesor osiągający min. ]']-000 pkt w teście PassMark - CPU Mark

Komputer stacjonarny - obliczeniowy

Opis
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Min' 36-miesięczna

Producent musi mieć wdrożony Systęm zarządzania jakością'

ść:4OO/wysokość 3505/głębokoMin. szerokośćz L7

partycją recovery lub płytą instalacyjną DVD

l lub równowaŻny z64-bit ProfessionaMicrosoft Windows 10

1x LAN l GbPs

Min 1xHDMl (dopuszczalna przejściówka z DisplayPort)'

2xDisplaYPort

obudowY ZxUSB 3.0USB 3.0 PrzódTył obudowy :min.4 x

Pełnowymiarowa klawiatura MS

3 przyciski + rolkaprzewodowa,Pełnowymiarowa mysz

wbudowanYDVD+/-RW DL

Gwarancja

System jakości

Zainstalowane
oprogramowanie:

Obudowa wYmiarY

Komunikacja

Zlącza zewnętrzne:

Wyposażenie

Napęd optyczny:

Cześć Iil
Komputer obliczeniowy - I szt'

Min.600W

Czytnik kart SD

Pełnowymiarowa mysz przewodowa' 3 przyciski+ rolka

Pełnowymiarowa klawiatura MS

Manipulator 3D

DVD+/-RW DL wbudowanY

dysk systemowYMin. SSD 480 GB

Min. magnetYcznY 1- TB

Zlącza min 4 x DisplayPort

Min. 7 000 pkt w teście PassMark - G3D Mark

BPamięć własna min' 5G

Min.16GB

Procesor osiągający m 15 ooo pkt w teście PassM ark - CPU Markln

obliczeniowYch

nsowanych zadańktowania CAD 3D oraz zaawaKomputer do Proje

Opis

Tasilacz:

Napęd optyczny:

Wyposażenie:

Dysk twardY:

Pamięć operacyjna

Karta grafiki:

iczeniowaWydajność obl

TVp stanowiska:

Atrybut
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Gwarancja

Certyfikaty i standardy

Zainstalowane
oprogramowanie:

Komunikacja

Złącza zeWnętrzne

Min. 36-miesięczna

Producent musi mieć wdrozony system zarządzaniajakoŚcią.

cyjnp

M tc

artycj ą

roso ft Wi
recovery

ndow
u

s

b

10

płytą
64-b it P

nsta la

rofess

ą

to na

DVD

u b rownowa zny z

Min. 1x LAN 1 Gbps

Min'2xUSB3.Oztyłu

Czytnik kart SD

Min'1xzłączeaudio

Min.2xUSB3.0zprzodu

Cześć IV
Monitor - 3 szt.

Gwarancja:

System jakości

Pobó r mocy(praca/standby)

Złącza:

Kąt widzenia:

Konstrukcja

Czas reakcji:

Kontrast

Jasność

llość kolorów:

Rozdzi elczość natywna

Proporcja

Przekątna ekranu

Typ monitora

Atrybut

Min.36-miesięczna

Producent musi mieć wdrożony system zarządzaniajakością.

Max. 3Ol1W

Min. L x Displayport

Min. 1x HDM|

Hub USB - 4 min. porty

Min. t760/!760

Możliwość regulacji obrotu, pochyle nia iwysokości

Max.8 ms

Min. 1000:1

Min.300 cd/m2

Min. L6 mln

Min. 1920 x1.2OO

L6:10

Min.23,5"- 24,5,,

TFT LED

Opis
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Miejsce i termin składania ofert

'W'cfenna ferłe należ'v rłożvć do dnia 10/08/2018 r.o
w siedzibie Zamaw iaj ącego :

Główny InsĘtut Górnictwa
Plac Gwarków 1140-166 Katowice
adres e-mail: makolczvk@eig.eu

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 4'7- e-mail: mwallenburs@sig.eu

mgr irrŻ. Marzena Kolczyk - tel. (32) 259 23 42' e-mail: makolczvk@gig.eu

drogą elektroniczną, lub

ZAPRA9ZAMY Do SKŁADANIA OFERT

Kierownik Działu

m9r
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. Dane teleadresowe: Plac Gwarków 1,40_1óó Katowice

telefon: 32258L6 31+9, fax: 32259 65 33, e'mail:gig@gig.eu, www'gig.eu

. Rachunek bankowY: mBank S.A.

nr 05 tI40 I078 0000 3018 1200 1001

. Regon: 0000234ó1 NlP: ó340I2ó0Ió KRS: 0000090óó0

Glówny Instytut Górnictwa jest platnikiem podatku VAT

GŁoWNY
INSTYTUT
GORNICTWA

Nr sprawy: FZ-I I 5047 Ill{KO/I 8

Załączniknr I

Wstępna oferta na dostawę : .............
lnaleŻy podać nr i/lub nazwę częŚci/

Nazwa/Imię i Nanvisko Wykonawcy:

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

Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: ....""""'
Okres gwarancji:
Warunki

oŚWIADCZENIE RoDo DLA wYKoNAwCY

l. Zgodnie z art. |3 ust. 1 i 2 rozporządzęnia Parlamęntu Europejskiego i Rady (UE) 201616'19 z dnia21

kwiętnia 2016 r' w sprawie ochrony'osób ftzycznychw zvłiązl<tt zprzetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przepĘwu takictr danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwB (ogólne

rorporrądzenie o ochro-nie_auny"il; (Dz.IJrz. UE L 1 19 zO4'O5.2016, str. l), dalej ,,RoDo'', informuję,

Żę:
. administratorem danych osobowych wYKoNAwCY jest: Główny InsĘtut Górnictwa, Plac

GwarkówI,40 - l66 Kątowice
inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym

mgr lilojciech Lenąrt, e-mail: wlenart@gi'g.eu. tel. (032) 259 22 61

InsĘtucie Górnictwa jest Pan:

'ł

I

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 /

,

Lp.

1



I

I

Dane osobowe wYKoNAwCY prze.warzane będą na podstawie art. 6 ust. l lit. c RoDo w celu
związanym niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,
odbiorcami danych osobowych wYKo}IAwCY będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacj a dotycząca niniejszego wsĘpnęgo zapylania ofertowego
Dane osobowe wYKoNAwCY będą przechowyw a'.ę przęz okreJ4 lat
w odnięsieniu 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 dotyczącychWYKoNAWCY 
;

na podstawie art. 16 RoDo prawo do sprostowania danych osobowych wyKoNAWCy r;

na podstawie art. 18 RoDo prawo ządania od administratora ógraniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzęŻęniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo );
prawo do wniesienia skargi do Preresa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy WYKoNAwcA
vzna, że przetwaruarie danych osoborvych Pani/Pana dotyczących naruszaprzepisy iłooo;

WYKONAWCY nie przysfuguje:
- w związ|an z art. I7 ust. 3 lit. b, d lub ę RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobourych, o którym mowa w art' 20 RoDo;
- na podstawie art. 21 RoDo pravJo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania danych osobowycłr wYKoNAwCY jest art. ó ust. 1
lit. c RODO.

Miejscowość, data Podpis

2


