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Nr sprawy: FZ-I I 517 4IMKO/l 9 Katowice, 10.04.2019 r.

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

Szanowni Państwo,

Zwracamy się Z prośbą o wstepna ofertę na dostawę notebooka, komputera
obliczeniow ego or az monitora.
Zaklup Notebooka finansowany będzie z projektu AIR TRITIA' Interreg Central
Europe, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85oń oraz
fundusz własny _ 15'ń.

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

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

Zamaw iai acv do nu szcza możliwość s kład a n ia ofe rt cześciowvch

o pis przed mi otu zd mówienia :

Część I

Notebook A- 1 szt.

Opis

Komputer przenośny

osiągający min. 7500 pkt w teście PassMark - CPU Mark

Min. 16 GB w standardzie min' DDR4 umożliwiająca współpracę
z magistralą min. 2 400MHz

Min. 900 pkt w teście PassMark - G3D Mark

Min. 15" - 16"

Matowa

Min. 1920x1080

Min. L x SDD 480 GB

Dopuszczalny na USB

Atrybut

Typ stanowiska:

Procesor:

Pamięć operacyjna

Karta grafiki:

Rozmiar matrycy:

Powłoka matrycy:

Rozdzielczość natywna :

Dysk twardy:

Napęd optyczny:
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Min.2xUSB3.0

Min.LxUSBTypu-C

Min. 1x HDMI

Karta Wi-Fi 802.11, a/b/e/n/ac

Bluetooth v4.0

Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbps

- Czytnik kart SD;

- Podświetlana klawiatura

- Pełnowymiarowa mysz bezprzewodowa, 3 przyciski+ rolka;

- Torba o wzmocnionej konstrukcji (twarda) ochraniająca przed

uderzeniami w trakcie transportu w terenie

Max.2 kg

Microsoft Windows 10 64-bit Professional lub równoważny z

partycją recovery lub płytą instalacyjną DVD

Producent musi mieć wdrożony system zarządzania jakością.

Zaoferowany komputer musi być kompatybilny z Windows 1_0 64-bit
Professional, lub wyższą wersją, co można potwierdzić na stronie
internetowej producenta svstemu operacyjnego

Min. 36-miesięczna

Zlącza zewnętrzne:

Komunikacja

Wyposażenie:

Waga (z baterią):

Zainstalowane
oprogramowanie:

Certyfikaty i standardy

Kompatybilność

Gwarancja

Część II

Komputer obliczeniowy A - 1 szt.

Opis

Komputer obliczeniowy

Procesor osiągający min. ]"4 500 pkt w teście PassMark - CPU Mark

Min.32GB

Pamięć własna min. 8GB

Min' 9 000 pkt w teście PassMark - G3D Mark

Min. SSD 250 GB dysk systemowy

Min. magnetyczny 1TB

DVD+/-RW DL wbudowany lub na usb

Atrybut

Typ stanowiska:

Wydajność obliczeniowa :

Pamięć operacyjna

Karta grafiki

Dysk twardy

Napęd optyczny

Ż



Pełnowymiarowa mysz przewodowa, 3 przyciski+ rolka

Pełnowymia rowa klawiatura

Max. 250 mm szerokości

Max.540 mm głębokości

Max' 510 mm wysokości

Min.450W

Min. 1x USB 3.0 z przodu

Min. 1x USB 3.1Typ-C

Min.2xUSB2.0ztyłu

Min.2xUSB3.0ztyłu

Min. 2 x DisplayPort

Min. 1xzłączeaudio

Min. 1x HDMI (dopuszczalny adapter na DisplayPort)

Min. L x DVI (dopuszczalny adapter na DisplayPort)

Min.LxLAN1Gbps

Microsoft Windows 10 64-bit Professional lub równowaŻny z

partycją recovery lub płytą instalacyjną DVD

Producent musi mieć wdrozony Systęm zarządzania jakoŚcią.

Min. 36-miesięczna

Wyposażenie

Obudowa:

Tasilacz

Zlącza zeWnętrzne:

Komunikacja

Zainstalowane
oprogramowanie:

Certyfikaty i standardy

Gwarancja

Część III

MonitorA-1szt.
Opis

LED

Min.27"- 28,5"

16:9

Min.2560 x1-440

Min. 16 mln

Min.300 cd/mZ

Min. 1000:1

Atrybut

Typ monitora:

Przekątna ekranu

Proporcja

Rozdzielczość natywna:

llość kolorów

Jasność:

Kontrast statyczny
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Max.6 ms

Możliwość regulacji obrotu, pochylenia i wysokości

Min. 1600/1600

Min. L x HDMI

Min. 1x DisplayPort

Min. 2 x USB

Kabel: zasilający, HDMl, USB, DisplayPort

Max.99/0,5W

Min. 36-miesięczna

Czas reakcji

Konstrukcja:

Kąt widzenia:

Złącza

Dołączone akcesoria

Pobór mocy (praca/standby)

Gwarancja

Miejsce i termin składania ofert

Wstenna ofeńe naleźrv złoż'vć rlo rlnia ffiffi$*!$ *_

w siedzibie Zamaw iaj ącego
Główny InsĘtut Górnictwa

Plac Gwarków lr40-166 Katowice
adres e-mail: makolczvk@gig.eu

mgr inŻ.Marzęna Kolczyk - tel. (32) 259 23 42- ę-mail: makolczvk@gig.eu

drogą elektroniczną lub

ZAPR,ISZAMY Do SKŁADANA OFERT WSTĘPNYCH

mgrhtonika
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Nr sprawy: FZ-I I 517 4IMKO/1 9

Załączniknr I

Wstepna oferta na dostawę : .............
lnaleŻy podać 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:

oŚWIADCZENIE RoDo DLA wYKoNAwcY

1' Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzęnia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27

kwiętnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związkuzprzet:watzatiem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwB (ogólne

rozporządzenie o ockonię danych) (Dz.IJrz. UE L 119 z04.05.20l6' str. l), dalej ,'RoDo'', informuję,
zę: administratorem danych osobowych wYKoNAwCY jest: Główny Instytut Górnictwą, Pląc
Gwąrków] ,40 - l66 Katowice

. inspektorem ochrony danych osobowych w Głównyn InsĘtucie Górnictwa jest Pani:

mgr Katarzyna Kąreł, e-mail: gdpr@,gig.eu.
. Dane osobowę wYKoNAwCY przetwarzarc będą na podstawie art. 6 ust. l lit. c RoDo w celu

zułiązanym niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,
. odbiorcami danych osobowych wYKoNAwCY będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacj a dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego
. Dane osobowe wYKoNAwCY będą przechowywarLę przęz okres 4 lat
r w odnięsieniu do danych osobowych wYKoNAwCY decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanię do art' 22 RoDo;
r WYKONAWCA posiada:

na podstawie art. l5 RoDo prawo dostępu do danych osobowych dotyczącychWYKoNAWCY ;

na podstawie art. l6 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY T;

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

- prawo do wnięsienia skargi do Prezęsa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy WYKoNAwcA
vzna, Żęprzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RoDo;

. WYKONAWCY nie przysfuguje:

1.

Wartość
ogólem 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/ model/
producent/typ/PN/

szczegółowy opis techniczny /

2

Lp.
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w związku z art. l'7 ust. 3 lit' b, d lub ę RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o który'm mowa w art. 20 RoDo;
na podstawie art. 2| RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wYKoNAwCY jest art. 6 ust. 1

lit. c RODO.

Miejscowość, data Podpis

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowanią nie może skutkować zmianą wyniku wstępnego
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie mą zastosowania w odniesieniu do przechowyvvania, w celu

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3roryorządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
flzycznych w zvłiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogólne roąorządzenie o ochronię danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.20l6' str' 1)'
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