Sękocin Stary, 28.01.2019

Zapytanie ofertowe nr
( dotyczy Stacje Robocze )

I. ZAMAWIAJĄCY
Instytut Badawczy Leśnictwa
ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
NIP: 525-00-09-200, REGON: 000115832, KRS: 00000039417
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zapytania jest zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego: dwie stacje robocze (Stacja 1, Stacja 2)
o następujących parametrach sprzętowych:

- Stacja 1:


Procesor
Model procesora Intel Core i7 8700
Liczba rdzeni procesora 6
Liczba wątków procesora 12
Rodzina procesora Core i7



Płyta główna
Chipset Intel C246
Gniazdo procesora LGA 1151
Obsługiwane procesory Intel Xeon E, Intel Core



Pamięć
Ilość pamięci [GB] 64
Format pamięci DIMM
Typ pamięci DDR4
Taktowanie pamięci [MHz] 2666



Dyski twarde
Dysk 1 Dysk SSD M.2 1 TB PCIe NVMe
Dysk 2 Dysk HDD 4 TB 3,5 cala



Karta graficzna
Model dedykowanej karty graficznej nVidia Quadro P2000 (VCQP2000PB)
Ilość własnej pamięci video karty dedykowanej [MB] 5120
Typ pamięci karty dedykowanej GDDR5



Napędy



Wprowadzanie danych

Napęd optyczny Nagrywarka DVD+/-RW

Akcesoria Bezprzewodowa mysz i klawiatura



Oprogramowanie
Oprogramowanie Windows 10 Professional
OfficeProPlus 2019 SNGL OLP NL Acdmc



Monitory
Monitor 1 ASUS VGE248QE
Monitor 2 ASUS VGE248QE



Akcesoria
Akcesoria

NVIDIA GeForce 3D Vision2 Gaming - Wireless
Kit (okulary + emitter)
Czytnik kart pamięci USB 3.0

- Stacja 2:


Procesor
Model procesora Intel Core i7 8700
Liczba rdzeni procesora 6
Liczba wątków procesora 12
Rodzina procesora Core i7



Płyta główna
Chipset Intel C246
Gniazdo procesora LGA 1151
Obsługiwane procesory Intel Xeon E, Intel Core



Pamięć
Ilość pamięci [GB] 64
Format pamięci DIMM
Typ pamięci DDR4
Taktowanie pamięci [MHz] 2666



Dyski twarde
Dysk 1 Dysk SSD M.2 1 TB PCIe NVMe
Dysk 2 Dysk HDD 4 TB 3,5 cala



Karta graficzna
Model dedykowanej karty graficznej nVidia Quadro P4000 (VCQP4000PB)
Ilość własnej pamięci video karty dedykowanej [MB] 8192
Typ pamięci karty dedykowanej GDDR5



Napędy
Napęd optyczny Nagrywarka DVD+/-RW



Wprowadzanie danych
Akcesoria Bezprzewodowa mysz i klawiatura



Oprogramowanie
Oprogramowanie Windows 10 Professional
OfficeProPlus 2019 SNGL OLP NL Acdmc



Monitory
Monitor 1 ASUS VGE248QE
Monitor 2 ASUS VGE248QE



Akcesoria
Akcesoria

NVIDIA GeForce 3D Vision2 Gaming - Wireless
Kit (okulary + emitter)
Czytnik kart pamięci USB 3.0

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 21 dni od podpisania umowy
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
W.Duranowska@ibles.waw.pl DW: D.Korzybski@ibles.waw.pl, B.Kraszewski@ibles.waw.pl za pomocą:
poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn do 4 lutego 2019
r., do godz. 1200
2. Ocena ofert zostanie dokonana do: 5 lutego 2019 r, godz. 1200
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania ofert złożonych po terminie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozpatrywania oferty, jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat Oferent
wykonywał lub wykonuje na rzecz Zamawiającego usługi w sposób nierzetelny, w szczególności
wykonał/wykonuje je nieterminowo i/lub niezgodnie z określną jakością.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
VIII. INNE ISTOTNE WARUNKI UMOWY
1. Wynagrodzenie:
1. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu Umowy, z
uwzględnieniem podatku od towarów i usług, kosztów dostarczenia Przedmiotu Umowy pod wskazane przez
Zamawiającego adresy, koszty innych opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów. Środki
finansowe zostaną przekazane na podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę, po
podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru, który zostanie przekazany wraz z
Umową, po wykonaniu zleconego zamówienia. Należność zostanie przekazana w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych
nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy.
2. Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 30% wartości łącznego wynagrodzenia brutto.
2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień
opóźnienia.
3. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu Umowy przekroczy 10 dni, wówczas Zamawiający uprawniony będzie, bez
wyznaczania dodatkowego terminu, do odstąpienia od Umowy w całości lub
w części i może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia brutto.

4. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 0,2% wartości łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia
w usunięciu wady lub niekompletności Przedmiotu Umowy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości łącznego wynagrodzenia
brutto.
6. Należność z tytułu kar umownych Zamawiający potrąci Wykonawcy z kwoty należnego wynagrodzenia
lub zostanie ona zapłacona przez Wykonawcę na wskazany przez Zamawiającego rachunek.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych na zasadach ogólnych.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pan Damian Korzybski pod adresem email: D.Korzybski@ibles.waw.pl
X. ZAŁĄCZNIKI
Nr 1 Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3
05-090 Raszyn
W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia ………………………, dotyczącego zakupu i dostawy sprzętu
komputerowego, Ja/My niżej podpisani:
1………………………………………..
2………………………………………..
działając w imieniu:
…………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………
Nip………………………..,
Regon………………….…………..,
tel.
…………….……………,
Email:…………………………..……
niniejszym oferujemy realizację zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym, które
otrzymaliśmy w dniu ………………..…….. r. i uznajemy się związanymi określonymi tam zasadami postępowania
oraz zdobytymi informacjami niezbędnymi do przygotowania oferty.
Ponadto oświadczamy, że:
1. Posiadamy stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawne
nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia.
3. Dysponujemy potencjałem technicznym oraz ludzkim niezbędnym do realizacji zamówienia.
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.
5. Akceptujemy warunki zawarte we wzorze umowy.
6. Oferujemy
realizację
całości
przedmiotu
zamówienia
za
cenę
ryczałtową:
netto*………………..…………….…słownie…………………………….……………………………………
…..……….
brutto
…………………….………..słownie…………………………………………………………….………………
….
w
tym
VAT
………….…………..
słownie
…………………………………………………………..…………………..
Oświadczamy, że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
*dotyczy podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
Do oferty załączamy następujące dokumenty i oświadczenia:
Załączniki:
1. …………………………..………...
2. ………………………………….….
…….…………………, dnia ……………………
……………………………………………………………………
Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy

