Regionalny program operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013
Oś priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie 3.3 :
Rozwój B+R w przedsiębiorstwach
Tytuł projektu realizowanego przez firmę:
Zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia i wdrożenia prac badawczorozwojowych nad udoskonaleniem procesów technologicznych.

Schaumaplast-Organika Sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 180/194
NIP: 729-24-09-856
Bank BGŻ S.A.
Nr rachunku: 98 2030 0045 1110 0000 0137 0600
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000050084
Kapitał zakładowy: 1 100 000,00 PLN

http://schorg.pl/
http://www.schaumaplast-organika.pl

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprzęt komputerowy- Komputer klasy PC
DESKTOP
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Oferta powinna zawierać min.:








nazwę i adres oferenta,
dane kontaktowe osoby związanej z ofertą,
tytuł postępowania przetargowego (przedmiot zamówienia),
opis przedmiotu zamówienia,
czas realizacji zamówienia,
czas obowiązywania oferty,
cenę umieszczoną w odpowiedniej tabeli.

2. Kryteria wyboru oferty:

L.p.

Rodzaj
kryterium

1 Cena *
2

Okres
gwarancji

Punktacja Sposób oceny
od 0 do
70

(stosunek ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny
badanej w ofercie) x 70

od 0 do
30

(stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do
okresu gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją) x
30.

*Cenę należy podać w odpowiedniej tabeli zamieszczonej poniżej (sposób obliczania ceny)

3. Parametry techniczne:
Atrybut

Opis/cecha

Typ

Komputer klasy PC DESKTOP (jednostka dedykowana dla firmy)

Przeznaczenie

Sprzęt komputerowy wykorzystywany będzie w pracy biurowej
powiązanej z realizacją obliczeń statystycznych w
oprogramowaniu Statistica (http://www.statsoft.pl/). Dodatkowo
powinien współpracować z powszechnie znanymi arkuszami
kalkulacyjnymi opartymi o platformę sprzętową x86. Komputer
powinien być nowy wyposażony w system operacyjny. Komputer
powinien obsługiwać 2 systemy operacyjne.

Wydajność obliczeniowa

Komputer powinien osiągać w teście wydajności oprogramowania
AIDA 64:
(http://www.aida64.com)
(http://www.aida64.com/downloads/aida64extreme280exe)
(Kompilacja 2.80.2300)
następujące wyniki:
Odczyt z pamięci: minimum 15000 MB/sek.
CPU Queen: minimum: 22000
CPU PhotoWorxx: minimum 6000 MPikseli/sek
Pojemność: minimum 8GB.

Pamięć operacyjna
Wydajność grafiki

Wyposażenie multimedialne

Karta graficzna umożliwiająca pracę w rozdzielczości minimum
1920x1080 z obsługą technologii DirectX w wersji 11. Karta
graficzna powinna zawierać możliwość podłączenia z
oferowanym monitorem.
Dysk twardy:
-o pojemności 120 GB oparty o technologię SSD (dysk
systemowy)
-o pojemności min. 1000 GB (dysk talerzowy)
Płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową.

Warunki gwarancji

Min. 3 lata od daty dostawy

Parametry pamięci masowej

Wsparcie techniczne

Płyty CD/DVD zawierające komplet sterowników do
zainstalowanych w komputerze urządzeń.
1.Czytnik kart pamięci.
2.Komunikacja: LAN, WiFi.
3.Nagrywarka DVD+/-R z oprogramowaniem.
4.Minimum 5 złącz USB.
5.Wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe.
6.Obudowa dostosowana do komponentów komputera.
Monitor płaski LCD 24”
Rozdzielczość: 1920x1080
Mysz optyczna przewodowa z możliwością podłączenia do złącza
USB, klawiatura.

Wymagania dodatkowe

Monitor
Akcesoria

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia wraz z płatnościami:
Dostawa: do 1 tyg. od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Termin płatności: nie krótszy niż 7 dni roboczych od dnia odbioru technicznego.
Miejsce dostawy: siedziba spółki Schaumaplast-Organika Sp. z o.o.
Schaumaplast-Organika Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 180/194
93-231 Łódź

5. Miejsce i termin składania ofert wraz z wymaganiami specjalnymi:
Oferty wraz ze szczegółową specyfikacją należy składać drogą elektroniczną na
adres: wbogus@schorg.pl do dnia 15.05.2013 r. (włącznie) z dopiskiem w temacie:
„Przetarg: Komputer klasy PC desktop”
W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie
przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP w dniu rozstrzygnięcia
postępowania przetargowego.
Oferty cenowe należy przedstawić w poniższej tabeli:
Sposób obliczania ceny:
Lp.

1
2
…
n
Razem

Przedmiot
zamówienia

Jednostka
miary

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

n/d

n/d

n/d

n/d

Wartość
netto

Stawka
VAT (%)

n/d

Wartość
VAT

Wartość
brutto

6. Osoba do kontaktu w ramach zamówienia:
Wojciech Bogus
E-mail: wbogus@schorg.pl
Tel. +48 504115636 lub +48 42 683-08-43
Skład komisji przetargowej powołanej przez Zarząd Spółki:
Błońska Marzena - Przewodniczący Komisji Przetargowej
Bogus Wojciech - Członek Komisji Przetargowej
Jaworski Piotr - Członek Komisji Przetargowej

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości
pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na
podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz
do unieważnienia postępowania.

