
Nr sprawy: FZ-ll5175lMKO/19 Katowice,31.05.2019 r.

Dotyczy : Wstęonego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego
postęoowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstepna ofertę na dostawę notebooków i monitora.

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

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

Zamawiai acv donu szcza możliwośó s kładania ofert cześciowvch

opis przedmiotu zamówienia :

Część I

Notebook A- I szt,

Notebook 2 w 1 (do pracy W terenie z odłączaną klawiaturą)

Opracowywanie mobilnego systemu inwentaryzacji oraz oceny
odporności statycznej i dynamicznej budynków na wpływ
eksploatacji górniczej. Notebook umożliwi uzyskanie w terenie
danych przestrzennych, opisowych i multimedialnych, które w czasie

rzeczywistym będą lokowane W bazie danych dostępnej pod

systemem operacyjnym MS Windows.

Procesor osiągający min' 8700 pkt w teście PassMark - CPU Mark

Min.8 GB

LZ,O"-r3,0"

Dotykowy 10-punktowy wielodotyk

Min. 2700 x 1800

Min. 256 GB SSD

Min. 1x pełnowymiarowy port USB 3.0

Min. 1 x gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

Typ stanowiska

Zastosowanie

Procesor:

Pamięć operacyjna

Matryca:

Typ wyświetlacza

Rozdzielczość matrycy:

Dysk twardy:

Zlącza zewnętrzne:
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Min. 1x Mini DisplayPort

Wi-Fi (802.1 Lalbl el nl acl

Bluetooth min. v4.1

Tryb laptopa, tryb tabletu

Platynowy, srebrny

- Czytnik kart

- Czujnik światła otoczenia

- Akcelerometr

- Zyroskop

- Dwie wbudowane kamery min.5.0 Mpix

- Rysik ładowany bezprzewodowo z automatycznym parowaniem z

urządzeniem, tej samej firmy co notebook, min' jeden przycisk i

gumką z tyłu, tego samego koloru co notebook

- Klawiatura mechaniczna tego samego koloru co notebook

- Torba o wzmocnionej konstrukcji do transportu notebooka

Microsoft Windows L0 64-bit Pro lub równoważny z partycją

recovery lub płytą instalacyjną DVD

Czas pracy na baterii min. 13h

Max. 800 g (bez klawiatury)

Prod u cent m usi m ieć wd rożo ny system zar ządzania ja kości ą.

Zaoferowany komputer musi być kompatybilny z Windows 10 64-bit
Professional, lub wyższą wersją, co można potwierdzić na stronie
internetowei producenta svstemu operacvinego

Min. 24-miesięczna (z usługą odebrania nowego urządzenia przed

wysłaniem niesprawnego)

Komunikacja:

Rodzaj obudowy:

Kolor obudowy:

Wyposażenie wbudowane:

Akcesoria zewnętrzne

Zainstalowane
oprogramowanie

Bateria

Waga

Certyfikaty i standardy

Kompatybilność

Gwarancja

Część II

Notebook B- 1 szt.

Notebook 2w 1' (z odłączaną klawiaturą)

Opracowywa n ie mobil nego system u inwentaryzacji o ra z oceny
odporności statycznej i dynamicznej budynków na wpĘw
eksploatacji górniczej. Notebook umożliwi uzyskanie w terenie
danych przestrzennych, opisowych i multimedialnych, które w czasie

rzeczywistym będą lokowane w bazie danych dostępnej pod

Typ stanowiska

Zastosowanie
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systemem operacyjnym MS Windows.

Procesor osiągający min. 8200 pkt w teście PassMark _ CPU Mark

Min.8 GB

r2,0" -73,0"

Dotykowy L0-punktowy wielodotyk

Min. 2700 x 1800

Min. 256 GB SSD

Min. 1x pełnowymiarowy port USB 3.0

Min' 1 x gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

Min. 1x Mini DisplayPort

Wi-Fi (802.L 1,a/b/ g/ n / ac)

Bluetooth min. v4.1

Tryb laptopa, tryb tabletu

Platynowy, srebrny

- Czytnik kart

- Czujnik światła otoczenia

- Akcelerometr

- Zyroskop

- Dwie wbudowane kamery min. 5.0 Mpix

- Rysik ładowany bezprzewodowo z automatycznym parowaniem z

urządzeniem, tej samej firmy co notebook, min. jeden przycisk i

gumką ztyłu, tego samego koloru co notebook.

- Klawiatura mechaniczna tego samego koloru co notebook

- Torba o wzmocnionej konstrukcji do transportu notebooka

Microsoft Windows 10 64-bit Pro lub równoważny z partycją

recovery lub płytą instalacyjną DVD

Czas pracy na baterii min. 13h

Max. 800 g (bez klawiatury)

Producent musi mieć wdrożony system zarządzaniajakością

Zaoferowany komputer musi być kompatybilny z Windows L0 64-bit
Professional, lub wyższą wersją, co można potwierdzić na stronie
internetowej producenta svstemu operacVinego
Min. 24-miesięczna (z usługą odebrania nowego urządzenia przed

Procesor:

Pamięć operacyjna

Matryca

Typ wyświetlacza

Rozdzielczość matrycy:

Dysk twardy:

Złącza zewnętrzne

Komunikacja

Rodzaj obudowy

Kolor obudowy:

Wyposażenie wbudowane

Akcesoria zewnętrzne:

Zainstalowane
oprogramowanie:

Bateria

Waga

Certyfikaty i standardy

Kompatybilność

Gwarancja
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Wysłaniem niesprawnego)

Część III

Notebook C- 1 szt.

Notebook

Procesor osiągający min. 9800 pkt w teście PassMark - CPU Mark

Min. 16 GB

L5"-L6"

Min. 5100 pkt w teście PassMark - G3D Mark, pamięć min. 4000 MB

Dotykowy, lPS, LED

Min.3840 x2I6O

Min. 512 GB SSD

Min. 2 x USB 3.0 (dopuszczalny adapter z USB Type-C)

Min.2xUSBType-C

Min. 1x HDMI (dopuszczalny adapter z USB Type-C)

Wi-Fi (802.1 La/b / el n/ ac)

Bluetooth min. v4.1

- Czytnik kart

- Podświetlana klawiatura

- Czytnik linii papilarnych

- Stacja dokująca z interfejsem USB Type-C zawierająca następujące
zlącza: min.6x UsB 3.0, min.2 x HDMI, RJ-45, min. 1x Display port,
wejście/wyjście audio

- Mysz bezprzewodowa USB, 3 przyciski, rolka, przewijanie w 4
kierunkach

- Klawiatura bezprzewodowa pełnowymiarowa, ergonomiczna

- Torba o wzmocnionej konstrukcji do transportu notebooka.

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

Max' 2.0 kg (z baterią)

Typ stanowiska

Procesor:

Pamięć operacyjna:

Matryca

Karta graficzna

Typ wyświetlacza

Rozdzielczość matrycy:

Dysk twardy

Z|ącza zeWnętrzne

Komunikacja

Wyposażenie:

Zainstalowane
oprogramowanie:

Waga
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Producent musi mieć wdrożony system zarządzaniajakością

Zaoferowany komputer musi być kompatybilny z Windows 10 64-bit
Professional, lub wyższą wersją, co można potwierdzić na stronie
intern producenta systemu operacyjnego
Min. 36-miesięczna

Certyfikaty i standardy

Kompatybilność

Gwarancja

Część IV

Monitor A- 1 szt.

Opis

LED, IPS

Min.27"- 28"

L6:9

Min. 3840 x21.60

Min. 16 mln

Min.350 cd/mZ

Min. L000:1

Max.4 ms

Możliwość regulacji obrotu, pochylenia i wysokości

Min. 1600/1600

Min. 1- x HDMI

Min. 1x DisplayPort

Min. 2 x USB

Tak

Kabel: zasilający, HDMl, USB, DisplayPort

Max.99/0,5W

Min. 36-miesięczna

Atrybut

Typ monitora

Przekątna ekranu

Proporcja:

Rozdzielczość natywna

llość kolorów

Jasność:

Kontrast statyczny:

Czas reakcji

Konstrukcja

Kąt widzenia

Złącza

Wbudowane głośniki:

Dołączone akcesoria

Pobór mocy (praca/sta nd by) :

Gwarancja

Zamaw iai acv don u szcza możliwość s kład a n ia ofert cześciowvch

5

Miejsce i termin składania ofert



Wstępna oferte należv złożvó
w siedzibie Zamaw iającego

do dnia 6trffiffi
Główny InsĘtut Górnictwa

Plac Gwarków 1' 40-1ó6 Katowice
ad res e-mail: makolczvk@.eie.eu

drogą elektroniczną lub

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

ZAPRASZAMY Do SKŁADANIA OFERT W9TĘPNYCH
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Nr sprawy: FZ-l I 517 5 IMKO/I 9

Załączniknr I

Wstepna oferta na dostawę : .............
l należy podać nr i/lub nazwę częścil

Nanva/Imię i Nanvisko Wykonawcy:

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

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

oŚwtADcZENIE RoDo DLA wYKoNAwcY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzęnia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związklzprzetvlarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwB (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L l 19 z 04.05.2016, str. 1)' dalej ,,RoDo'', informuję'
ze: administratorem danych osobowych wYKoNAwCY jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac
Gwąrków],40 - ]66 Katowice

l inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwą jest Pani:
mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu.

r Dane osobowe wYKoNAwCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RoDo w cęlu
zvł iązany m niniej szym wstępnym zapy taniem o fertowym,

' odbiorcami danych osobowych wYKoNAwCY będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacj a doĘcząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego. Dane osobowę wYKoNAwCY będą przechowywanęprzęz okres 4 latr w odnięsięniu do danych osobowych wYKoNAwcY decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do afi . 22 RODO ;. WYKONAWCA posiada:
- na podstawię art' 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych dotyczącychWYKoNAWCY ;

- na podstawie art. 16 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ockony Danych osobowych, gdy WYKONAWCA
uzna, Że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RoDo;. WYKONAWCY nie przysfuguje:

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/ model/
producent/typ/PN/

szczegółowy opis techniczny /

,

Lp.

I



w związku z art. l7 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o któr5lm 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. ó ust. 1
lit. c RODO.

Miejscowość, data Podpis

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowanią nie może skutkować zmianq wyniku wstępnego
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywanią, w celu

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby Jizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
'rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

Eur opej s kiej lub pańs tw a c złonkow s kie go'
(UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

flzycznyc|t w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46lwB (ogólne roąotządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
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