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Dotyczy : zaptania ofertowego.

Szanowni Państwo,

I. Informacje ogólne
L Zamawiający: Główny InsĘtut Górnictwa
2. Do niniejszego zap5Ąanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówięń

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2017 . po2.1579 .2018).

il. opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa
monitora (1 szt.) o opisanych poniżej parametrach:

opis
LED

Min.26,5"-27,5"
16:9

Min. 1920 x 1080

Min. 16 mln
Min.300 cd/m2
Min. 1000:1

Max.6 ms

Możliwość regulacji obrotu, pochylenia i wysokości
Min. 1600/1600
Min. 1x VGA
Min. 1x HDMI
Min. 1x DisplayPort
Min. 2 x USB

Kabel: zasilającv, VGA, HDMl, UsB, DisplayPort
Max.99/0,5W
Min. 36-miesięczna
Producęnt musi mięć wdrożony systęm zarządzania
iakościa

Atrvbut
TVp monitora
Przekatna ekranu
Proporcia:
Rozdzielczość natvwna
llość kolorów:
Jasność:
Kontrast statvcznV:

Czas reakcji
Konstru kcja

Kąt widzenia
Złącza

Dołączone akcesoria
Pobór mocy (praca/standby)

Gwarancja
System jakości

a) Sprzęt musi byó fabrycznie nowy' nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej, niż na 6

miesięcy przed j ego dostarczeniem.
b) oferowany monitor musi byó dopuszczony do użytku na terenie UE.

W ofercie należv podać:

cenę netto w PLN za sztukę / brutto w PLN za sztukę (cena winna obejmowaó koszĘ
opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego)

model oferowanego monitora oraz szczegółowy opis techniczny zgodnie z wymaganiami
opisanymi w tabeli w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,

okres gwarancji

I

Inne wvmapania:



- Tennln oosmwy 1 waruIrKl wyKonanla Zamowlenla - ZamawlaJący wymaga tearlzacll zamow1en1a
w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy/ potwierdzenia zamówienia na warunkach DDP

Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, 40-166
Katowice' Plac Gwarków I,Zespół Informatyki - FI (wjazd od Al. Korfantego 79).

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

- okręs gwarancji na dostarczony ,,przedmiot zamówienia'' będzie liczony od daty dostarczenia go do
GIG

ilI.
1.

Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferĘ
Kryteriami oceny ofert będą:
a) Cena brutto = 90'ń

Przyznawanie iloŚci puŃtów poszczególnym ofertom w kryterium ,,cena brutto'' odbywać się
będzie wg następującej zasady:

tajniŻsza cęna brutto występująca w ofertach x 100
X punktów

cęna brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanię przęz wagę kryterium tj' 90%. Wyliczenie zostanię dokonanę
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna iloŚĆ punktów: 90.

b) Okres Gwarancji = 10oń
_ do 36 miesięcy - 0 pkt.
- do 48 miesięcy - 5 pkt.
- do 60 miesięcy _ 10 pkt.

Ż. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniŻszej cenie, która spełnia
wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Cena podana przezWykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
4. Informuj ę, Że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcię

powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofert
1. ofeńę naleŻy złożyć do dnia 05.10.2018.r. ofertę możnazłożyć drogą elektroniczną,

lub w siedzibię Zamawiaj ącego :

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

ad res e-mail : makolczvk@.gig.eu
Kontąkt handlowy:

Marzęna Kolczyk - tel. (32) 259 23 42 - e-mail:. makolczyk@gig.eu

2. Zamawiający informuje, iŻ ocenie podlegaó będą tylko te pozycje' które wpłyną do
Zamawiającego w okresię od dnia wszczęcia niniejszego rozęznania rynku do dnia, w którym
upĘnie termin składania ofęrt.

3. W toku badania treści ofęrt Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do
Wykonawcy o złoŻęnię wyjaśnień dotyczących tręści złożonej oferty oraz do wyznaczenia
terminu do udzielęnia odpowiedzi pod rygoręm odrzucenia ofeńy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unięwaznienia zapytania ofertowego w każdej chwili'
bez podania przyczyny.

5. ofeńę na|eży złożyć na załączonym formularzu ofertowym' zał.I '
Z poważaniem
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