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Nr sprawy: FZ-1l5200lMKol19 Katowice,0ó.06.2019 r.

Dotyczy : Wstępnego zapvtania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego
postępowania przetarqowego

Szanowni Państwo'

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę: Notebooka A- 1 szt.

Powyższy zakup finansowany będzie 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 wirrna obejmowaó koszty opakowania, transportu

i ubezpieczenia 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.

o pis przed mi otu za mówi en ia :

Opis

Komputer przenośny

osiągający min. 4500 pkt w teście PassMark - CPU Mark

Min. 8 GB w standardzie min. DDR4 umożliwiająca współpracę
z magistralą min. 2 400MHz

Min. 900 pkt w teście PassMark _ G3D Mark

Min. 15" - l-6"

Matowa

Min. 1920x1080

Min. L x SDD 240 GB

Min. 1- x USB 3.0

Min. lxUSBType-C

Atrybut

Typ stanowiska

Procesor

Pamięć operacyjna

Karta grafiki

Rozmiar matrycy

Powłoka matrycy

Rozdzielczość natywna :

Dysk twardy:

Złącza zeWnętrzne:
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Min. 1x HDMI

Karta Wi-Fi 802.I7 a/ble/n/ac

Bluetooth v4.0

Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbps

- Pełnowymiarowa mysz bezprzewodowa, 3 przyciski+ rolka;

- Torba o wzmocnionej konstrukcji (twarda) ochraniająca przed

uderzeniami w trakcie transportu w terenie

Max. 2.2 kg

Microsoft Windows 10 64-bit Professional lub równowaŻny z

partycją recovery lub płytą instalacyjną DVD

Producent musi m ieć wd rożony system zarządzania jakością'

Zaoferowany komputer musi być kompatybilny z Windows 10 64-bit
Professional, lub wyższą wersją, co można potwierdzić na stronie
i nternetowej prod ucenta system u operacyjnego
Min. 24-miesięczna

Komunikacja

Wyposażenie:

Waga (z baterią)

Zainstalowane
oprogramowanie:

Certyfikaty i sta nda rdy

Kompatybilność

Gwarancja

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyó do dnia 13/06/2019 r. do eodziny 10:00 drogą elektroniczną lub
w siedzibie Zamaut iaj ącego :

Główny InsĘtut Górnictwa
Plac Gwarków 1' 40-166 Katowice
ad res e-mail : makolczyk@.eig.eu

mgr ilnŻ. Matzęna Kolczyk - tell. (32) 259 23 42- ę-mail:. makolczyk@gig.eu

ZAPRASZAMY Do SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH
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