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Dotyczy : zapytania ofertowego.

Szanowni Państwo,

I. Informacje ogólne
1. Zamawiający: Główny InsĘtut Górnictwa
Ż. Do niniejszego zapfianie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówien

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 20 I7 . poz.l 57 9 .20 I8).

II. opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa
komputera obliczeniowego o opisanych poniżej parametrach:

a) Sprzęt musi byó fabrycznie nowy' nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej, niż na 6
miesięcy przed j ego dostarczeniem.

b) oferowany komputer musi byó dopuszczony do użytku na terenie UE.
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Opis
Stacja obliczeniowa klasy PC

Komputer będzie używany do wykonywania obliczeń, stosując
oprogramowa nie wVkorzvstujące wielowątkowość procesorów

Zaoferowane rozwiązanie powinno osiągać min. 25 000 pkt w teście
PassMark - CPU.
Min. 64 GB w standardzie min DDR4 z możliwością rozbudowy,
umożliwiająca współpracę z magistralą min' 2 000MHz
Karta powinna osiągać min. 10 000 pkt w teście PassMark - G3D Mark
Karta powinna umożliwiać pracę równocześnie z dwoma monitorami.
Min. 1 x (SSD min. 500 GB) dysk systemowy
Min. 1x (HDD min. 10 TB)

Możliwość rozbudowv o drugi procesor

Ethernet 10/100/1000 Mbps
Napęd DVD-RW

Rozmiar min. MidiTower
Min. 1x 2,5"
Min. 3 x 3,5"
Min. 1x 5,25"
Min.900 W
Min.2xUSB3.0
Min. 2 x HDMI (dopuszczalny adapter DisplayPort - HDMI)
Min. 1x DVI (dopuszczalny adapter DisplayPort - DVI)

Min. 2 x RJ45 Gieabit LAN

Klawiatura w układzie polski programisty USB + mysz optyczna,
przewodowa (3 przvciski + rolka) USB

- Microsoft Windows L0 64-bit Professional lub równoważny z partycją
recovery lub płvta instalacvina DVD

Producent musi mieć wdrożonv svstem zarzadzania iakościa
Zaoferowany komputer musi być kompatybilny z Microsoft Windows 7

64-bit Professional
Min. 36-miesięczna

Atrybut
TVp stanowiska
Zastosowanie:

Wydajność obliczeniowa :

Pamięć operacyjna

Karta grafiki

Dyskitwarde:

Możliwości rozbudowv
Komunikacia
Napęd optyczny:
Obudowa

Tasilacz
Złącza zewnętrzne

Pozostałe elementy
wyposażenia:
Zainstalowane
oprogramowanie
System jakości

Kompatybilność

Gwarancja



W ofercie należv podać:

cenę netto w PLN za sztukę / brutto w PLN za sztukę (cena winna obejmować koszty
opakowania, transpońu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego)

szczegółowy opis techniczny w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania,

okres gwarancji

fnne wvmagania:

_ termin dostawy i warunki wykonania zamówienia - zamawiający wymaga realizacji zamówienia
w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy na warunkach DDP
Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny lnstlut Górnictwa, 40-166
Katowice, Plac Gwarków I,Zespół Informatyki - FI (wjazd od Al. Korfantego 79)'

- Warunki płatności - Zamawtający wymaga 30 dniowego terminu płatności, który będzie liczony od
daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

- okres gwarancji na dostarczony 
''przedmiot 

zamówienia'' będzie liczony od daty dostarczenia go do
GIG

- Zamawiając}' zastrzega sobie prawo do testowania komputera w celu potwierdzenia. w siedzibie
zamawiającego w trakcię trwania okresu ewarancyjnego. testów wydajnościowych syntetycznych i
aolikacyjnych.

Procedura testowa:

1. Zainstalowanie czystego systemu operacyjnego i konięcznych sterowników sprzętu.

2' Zainstalowanie oprogramowania PerformanceTest 9.0 i wykonanie 3 iteracji pełnego
benchmarku.

otrzymany wynik po trzeciej iteracji PassMark _ CPU Mark oraz 3D Graphics Mark zostanie wzięIy
do oceny wydajności procesora i karty graftcznej'

JeŻeli otrzymany wynik będzie mniejszy niż wymagany w OPZ, komputer zostanię zakwalifikowany
jako uszkodzony, cobędzie podstawą do roszczeń grvarancyjnych'

ilI.
1.

Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferĘ
Kryteriami oceny ofert będą:
a) Cena brutto:90 oń

Przyztautanię ilości punktów poszczególnym ofęrtom w kryterium ,,cena brutto'' odbywać się
będzie wg następującej zasady:

najniższa cęna brutto występująca w ofęrtach x 100
X punktórp :

cęna brutto oferty ocenianej

otrzpana ilość punktów pomnożona zostanie ptzęz wagę kryterium tj. 90%. Wyliczenie zostanie dokonane
z dokładnoŚcią do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów: 90.

b) okres Gwarancji = 10 oń

- do 36 miesiące - 0 pkt.
- do 48 miesięcy - 5 pkt.
_ do 60 miesięcy _ 10 pkt.
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Ż. Zamavłiający uzna za ta1korzystniejszą i wybierze ofertę o na1ruższej cenie, która spełnia

wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Cena podana przezWykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie rea|izacji zamówienia.
4. Informuj ę, Że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie

powiadomieni i zostanie wdrożonę przygotowanie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofert
1. ofertę naIeży złożyć do dnia 04'10'2018'r. ofertę mozna złożyć drogą elektroniczną,

lub w siedzibie Zamavł iaj ącego :

Główny InsĘtut Górnictwa'
Plac Gwarków 1'
40-166 Katowice,

adres e-mail: makolczvk@gig.eu
Kontąkt hąndlowy:

mgr Monika Wallenburg- tel. (032) 259 25 47 -e-mail: mwallenburg@sis.eu

mgr inż. Marzena Kolczyk - tel. (032) 259 23 42- - e-mail: makolczvk@gig.eu

2. Zamawlający informuje, iz ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpĘną do

Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcianiniejszego rozęztania rynku do dnia, w którym

upĘnie termin składania ofert.
3. W toku badania tręści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do

Wykonawcy o zŁożenie wyjaśnień dotyczących tręści złoŻonej oferty oraz do wyznaczenia
tęrminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienta zapytania ofertowęgo w każdej chwili,
bez podania przyazyny.

5. ofertę naleŻy zŁoŻyi na załączonym formularzu ofertowym. zał.7.

6. Integralna cześcia zapvtania ofertowego iest wzór umowy stanowiacv załacznik nr 2 do

ninieiszego zapvtania.

Z poważaniem

mgr
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