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ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.07.2018 r.

na dostawe komputerowego zestawu deweloperskiego - 1 zestaw

I. Informacje ogólne

t. Zamawiający'' Glówny Instytut Górnictwa
2. Zapylanie ofęrtowę prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjnoŚci.
3. Do niniejszęgo zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z
dnia29 styczniaŻ004 r. (Dz.U.2017 r.,poz' 1579,2018)'

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówiętia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa komputerowego zestawu
deweloperskiego - 1 zestaw. Wymagania technicznę do przedmiotu zamówięnia znajdują się w załączniku
numer I do zapytania ofertowego.

W ofercie należy podać:
_ cenę netto / brutto w PLN (cena ma obejmować wszystkie koszty związane z rea|izację zamówietia, w tym
koszty dostawy do Zamawiającego),
- okres oraz warunki gwarancji,
- upusty, zniŻlr<l.

Inne wvmagania:

- termin wykonania zamówienia: Zamau,iający podpisze zamówienie / umowę zwybranym Wykonawcą na

dostawę przedmiotu zamówienia; Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienła w tęrminię do 4
tygodni od daty potwierdzenia zamówięnia / podpisania umowy;

- warunki płatnoŚci - Zamawiający wymaga tęrminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczęnia do

GIG prawidłowo wystawionej faktury; podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez
Zamawtającego i Wykonawcę protokół iloŚciowo- j akoŚciowy;

- Zamavłiający wymaga 30 dniowęeo okręsu związania Wykonawcy z treścią złoŻonej oferty od daty jej

złoŻenia.
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IlI. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty
1. Kryteriami oceny ofert będą:

a) Cena brutto = 95 Vo

Przyztaułanie ilości punktów poszczególnym ofęrtom w kryterium ,,cena brutto'' odbywać się będzie wg
następującęj zasady''

najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100
Xpunktów:

cęna brutto oferty ocenianej

otrzpana iloŚć punktów pomnożona zostanie przęz wagę kryterium tj' 95%. Wyliczenie zostanie dokonane z
dokładnoŚcią do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość puŃtów: 95.

b) Termin płatności:57o
- do 14 dni - 0 pkt.
- do 21 dni - 5 pkt.

2. Zamawiający uzna za tajkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania okręślone
w,,opisie przedmiotu zamówienia''.

3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
4. Informujemy, Że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostanięcię Państwo o tym fakcie

powiadomieni i zostanie przygotowanę zamówienię.

IV. Miejsce i termin składania ofert
1. ofertę na|eŻy złożyć do dnia 02.08.2018r. ofertę można ńożyć drogą elektroniczną lub w siedzibię
Zamautiającego:

Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

adres e-mail: a. i uraszczvk@gig.eu

Kontakt handlowv:

- Monika Wallenburg; tel. (32) 259 23 42; ę-mail: m.wallenburg@gig.eu

- Agata Jvaszczyk: tel. (32) 259 25 87; e-mail: a.iuraszczvk@sis.eu
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2. Zamawiający informuje, iz ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającęgo w okręsię
od dnia wszczęcianiniejszego rozęznaniarynku do dnia, w którym upłynie tęrmin składania ofort.

3, Zamawiający zastzęga sobie prawo do unieważnietia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania
przyozyr|y.

4. W toku badania treŚci ofęrt Zamawiający Zastrzęga sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złoŻenię
wyjaśnień, dotyczących tręści złozonej ofeńy oraz do Wztaczęnia tęrminu do udzięlenia odpowiedzi pod

rygorem odrzucęnia oferty.

ZAPRASZAMY Do SKŁADANIA oFERT

Z poważaniem,

Kięrownik D ziaŁu Handlowego
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FZ-ll4990lAI/l8 Załączniknr l do zapytaniaofertowego

Wvmagania techniczne do komDuterowego zestawu deweloperskiego - I zestaw:

Zestaw rozwojowy/developerski ma spełniać następujące, minimalne wymagania sprzętowe:
CPU: Dwa rdzenie wykonane w architekturze Dęnvęr + cztęry wykonane w architekturze ARM@ A5,7 min2,O

GHz
o Grafika(GPU): 256 rdzeni wspierających technologię CUDA o taktowaniu l300MHz
o Pamięć RAM: 8 GB, l2S-bitowa LPDDR4

o Wyświętlanie: 2 x Display Port l.2 / HDMI

o PCIE Gen 2

. Intęrfęjs CSI do 6 kamer (2 linie) CSI2 D-PHY l.1 (min 2,5 Gbps/linię)

o Pamięć masowa: mh32 GB eMMC
o Jnterfęjsy: CAN, UART, SPI' i2c,I2S, GPIO

o ZłączaUSB:

o lxUSB3.0
o 1xmicroUSB2.0

o Łącnlość:

o I Gigabit Ethernet,

o 802.1lac WLAN

o Bluetooth 4.1/ BLE
r Wymiary płyty głównej: l70 x 170 mm (standard mini-ITX)

Zestaw ma zawierać:

. Płytę główną w rozmiarzę mini-ITX spełniającą wrr. wymagania

o Kamerg o rozdzie|czości min 5 Mpix

o Dwie anteny (Wi-Fi oraz Bluetooth)

o PrzejŚciówkę USB oTG (USB A <> microUSB)

o Zasilacz 19 Y

Posiadanty cortytikowany
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Załączniknr 2 do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

Adres:
NIP: .........:
Regon:
Nr tęl.:
Nr faksu:
Osoba kontaktowa :... ..
Adręs ę-mail: ........
Nazwa banku:
Nr rachunku

Główny InsĘtut Górnictwa
Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY
nr ......................... zdnia ....................

W odpowiedzinazapytarue ofertowe zdrtta24'07.2018 r. na dostawę zestawu deweloperskiego _ 1

Zestaw, zgodnie z warunkami zawartymiwlw zapylaniu ofertowym, składamy ofertę za cenę:

netto: .......,
słownie:. . ' '.
wartość podatku VAT ( przy stawce
słownie:
brutto: I Plnl
słownie:

1. Pełna tazwa oferowanego sprzętu' nazwa producenta, model oraz opis techniczny:

*w przypadku braku szczegółowego opisu technicznego oferowanęgo sprzętu lub niepodania oferowanęgo modelu,

do oferty na\eŻy dołączyć katalogi bądź inne opisy pozwalającenapełna ocenę, czy oferowany sprzęt spełnia
wszystkie wymagania tęchniczne Zamawiającego

'ł

. lPlnl

lPlnl

2. Termin płatności za fakturę **:...... 
.

**nalezy wpisaó odpowiednio 14|ub ŻI

Posiadamy certyfikowany

Zintegrowany system Zarrądzafl ia
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oświadczenie Wykonawcy:
oświadczam, Że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacjiprzedmiotu zamówienia.
oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawartę w zapytaniu ofertowym.
oświadczam, Że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego
sporządzenia oferty.
Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złoŻonej ofei1y, przez okres 30 dni od daty złoŻęnia
oferty.

Klauzula informacyina z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób flzycznych w związku zprzętwarzarLiem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogólne rozporządzenie o ochronię
danych) (Dz.Urz' UE L l 19 z04.05.20l6, str. 1), dalej ,,RoDo'', informuje' się że:

administratoręm PanilPana danych osobowych jest:
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków l
40 - 166 Katowice

inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa jest Pan:
mgr Wojciech Lenart, e-mail: wlenart@sis.eu , tel. (032) 259 22 61.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. l, lit. c RoDo w celu związanym
niniej szym zapytaniem o fertowym ;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanię
dokumentacja dotycząca niniejszego zap7Ąania prowadzona zgodnie z art.4.8 ustawy z dnia29 stycznia
2004r. _Prawo zamówieńpublicznych (Dz. U. z2017 r.poz. |579 i 2018);
Pani/Pana danę osobowe będą przechowywanę przez okres 4 lat od dnia zakoilczenia postępowania'
dotyczącego niniejszego zapytaria, a jeżeli czas trwania umowy przelłacza 4 lata' okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;
w odnięsieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nię będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, Stosowanię do art' 22 RoDo.
posiada Pani/Pan:

na podstawie art' 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RoDo prawo do sprostowania PanilPana danych osobowych t;

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

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy uzla PanilPan, Że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczącychnarusza przepisy RoDo;

nie przysfuguje PanilPanu:
- w zułiązku z art. 17 , ust. 3, lit' b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RoDo;
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na podstawi e art. 2l RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych' gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art, 6, ust. l,
lit. c RODO.

oświadczęnie w:rkonawc:r w zakresię w)rpełnięnia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub

art. 14 RODO

oŚwiadczam, ze w1pełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RoDo3 wobec osób

flzycznych, od których danę osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w cęlu ubiegania się o udzielenie

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniua.

'ł

(miejscowośó, data) (podpis osoby uprawnionej)

'Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nle możę skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzięlenie zamówięnia publiczrego ani zmianą postanowień umowy w zakręsie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nię może

naruszać integralności protokołu oraz 1ego załączników.

'wy;aśnienió prawo do ograniczeńia przetwaruanla nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu

zaŃnienia koizystania ze środków o"h.ony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 'lub

z uwagi nawaŻne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3rorpćrrądrenię Parllmentu Europijskiego i Rady (UE) Ż0161679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

frryLrnyćt w związku z przetwirzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

ucńylenia dyrektywy g5l46iwE(ogó1ne rozporządzenieo ochronie danych) (Dz.IJrz' UE L 119 z 04.05'2016' str. 1).

n w p."ypadłu goy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub

zachódziwylączeńie stosowania obowiązku informacyjnego' stosownie do art. 13 ust.4lub art. 14 ust.5 RoDo treści

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

7

Posiadamy cerlylikorvanv

zintegrowany system zartąd2ania

spelniający wymagania n0rm:

PN-EN lS0 9001:2009 PN'N-18001:2004

PN-EN IS0 14001:2005

ffil-Jl
Glówny l'lstylUt
Górnictwa
jest Jedn0stłą
Notylikovraftą

nr 1453

zinte9roWany Instytut Naukowo'TechnologicŻny

Paliwa.Bezpieczenstwo-Srodowisko@




