Załącznik nr 1 - poprawiony

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania
pn. „Cyfryzacja szkoły - Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej kablowej oraz
bezprzewodowej, dostawa, montaż sprzętu informatycznego do Szkoły
Podstawowej nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim”

składamy naszą ofertę za cenę:

wartość brutto:............................................................. zł.,

na którą składają się:

Lp.

Element przedmiotu zamówienia

Ilość

1.

Zestawy komputerów
stacjonarnych

2.

Tablety

31 szt.

3.

Wizualizer

1 szt.

3.

Tablica interaktywna z
mocowaniem

1kpl.

4.

Rzutnik z uchwytem ściennym

1kpl.

5.

Piloty do testów

1 kpl.

6.

Sieć komputerowa kablowa i
bezprzewodowa oraz
rozbudowa istniejącego serwera

RAZEM:

Cena
jednostkowa
netto [zł]

Wartość
netto
ogółem
[zł]

Stawka
podatku
VAT [%]

-------------

-------

-------

7 kpl.

---------
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Wartość
brutto
ogółem [zł]

1. Oferowane powyżej komputery i tablety posiadają następujące parametry:
Lp.

Nazwa
komponentu

1.

Typ

2.

3.

4.

5.

6.

Zastosowanie

Wymagane minimalne parametry
techniczne komputerów
Komputer stacjonarny
Komputer będzie wykorzystywany
do uruchamiania gier i aplikacji
edukacyjnych dla dzieci i
młodzieży, aplikacji biurowych
oraz przeglądarek internetowych,
klientów poczty e-mail,
odtwarzania filmów DVD oraz
płyt audio CD.
Procesor, który w teście PassMark
- CPU Mark, którego wyniki
publikowane są na stronie
internetowej
http://www.cpubenchmark.net
uzyskał wynik min. 4800 punktów.

Do oferty należy załączyć,
wykonany nie wcześniej niż dnia 12
Procesor
czerwca 2013 r., wydruk z ww.
producent/
strony internetowej potwierdzający
model oraz ilość spełnienie przez oferowany
punktów
procesor ww. warunku.
Jeżeli procesor zainstalowany w
zdobytych w
teście PassMark oferowanym komputerze nie będzie
znajdować się w tabeli wyników
- CPU Mark
testów PassMark - CPU Mark
Wykonawca zobowiązany będzie
do przedstawienia dokumentu i/lub
oświadczenia, w którym
potwierdzone zostanie, że
oferowany w komputerze procesor
został poddany ww. testowi i
uzyskał w nim wymaganą ilość
punktów.
Pojemność pamięci operacyjnej:
nie mniej niż 4 GB.
Pamięć
Możliwość rozszerzenia pojemności
operacyjna
pamięci RAM do nie mniej niż 8
GB.
Parametry
Pojemności dysku twardego: nie
pamięci masowej mniejsza niż 500 GB.
Dopuszcza się, aby karta graficzna
była zintegrowana z płytą główną.
Wydajność
Zestaw musi wspierać technologię
grafiki / karta
Direct X w wersji 10 lub wyższej
graficzna
oraz Open GL w wersji 2.0. lub
wyższej
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Parametry proponowane
techniczne komputerów

7.
8.

Karta
dźwiękowa.

Dopuszcza się, aby karta
dźwiękowa była zintegrowana z
płytą główną.

Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW DL

Ethernet 10 Mbps/100 Mbps /1000
Mbps
1.Porty USB 2.0 lub 3.0: nie mniej
niż 4 szt. w tym port USB 3.0 nie
mniej niż 1 szt.
2.Gniazdo monitora VGA : nie
mniej niż 1 szt.
10.
Porty i złącza 3.Wejście mikrofonu: nie mniej niż
1 szt.
4.Wyjście słuchawkowe / wyjście
sygnału audio: nie mniej niż 1 szt.
5.Port RJ – 45: nie mniej niż 1 szt.
6.Gniazdo HDMI lub DVI
Zainstalowany system
operacyjny niewymagający
jakiejkolwiek dodatkowej
aktywacji przez użytkownika,
tożsamy i kompatibilny z
systemem operacyjnym
używanym w szkole.
Wykonawca zainstaluje na
komputerze taki system operacyjny
w języku polskim, który bez
konieczności posiadania
specjalistycznej wiedzy przez
System
11.
użytkowników posiadających w
operacyjny
potocznym rozumieniu relatywnie
niską wiedzę z zakresu informatyki
zapewni możliwość instalacji i
obsługi przeglądarek
internetowych, klientów poczty email i oprogramowania biurowego i
edukacyjnego. Oryginalny system
operacyjny w języku polskim,
Windows w wersji 7 64 bit wraz ze
wszystkimi aktualizacjami na dzień
przekazania sprzętu
zamawiającemu.
Oprogramowanie w języku polskim,
minimum Microsoft Office 2007 PL
z licencją dla szkół i instytucji
akademickich, wraz ze wszystkimi
aktualizacjami na dzień
12. Oprogramowanie przekazania sprzętu
zamawiającemu
Wykonawca przygotuje komputer i
oprogramowanie do pracy tak, aby
bez konieczności posiadania
specjalistycznej wiedzy przez
9

Interfejs sieciowy
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użytkowników zapewnić im
możliwość instalacji i obsługi
przeglądarek internetowych,
klientów poczty e-mail i
oprogramowania edukacyjnego,
oprogramowanie biurowe musi
współpracować z usługą Office
365 ,którą używa szkoła.
Nośniki zawierające komplet
sterowników do wszystkich
podzespołów komputera - dla
13.
Sterowniki
zaoferowanego wraz z komputerem
systemu operacyjnego
i oprogramowania.
Oświadczenie, że sprzęt
Niezawodność / komputerowy jest produkowany
14.
zgodnie z normami ISO 9001 oraz
jakość
wytwarzania
ISO 14001 lub normami
równoważnymi (załącznik nr 5a).
36 miesięcy – od 01.09.2013 r.

15.

Warunki
gwarancji i
rękojmi

Naprawy gwarancyjne muszą być
realizowane przez producenta – lub
autoryzowanego partnera
serwisowego producenta. Zgodnie
z oświadczeniem niniejszego
formularza ofertowego.

16. Warunki rękojmi 36 miesięcy od 01.09.2013 r.
Dostarczone komputery muszą już posiadać zainstalowany ww. system operacyjny i
pakiet oprogramowania. Zamawiający informuje, iż nie będzie magazynował
17. dostarczonych komputerów. Zamawiający wymaga, aby dostarczone komputery były
bezpośrednio po dostawie instalowane przez wykonawcę w miejscu ich docelowego
przeznaczenia (na terenie siedziby zamawiającego).

Tablet
Lp.

Nazwa
komponentu

1.

Typ

2.

Procesor

3.

Pamięć
operacyjna

4.

Wymagane minimalne parametry
techniczne tabletów
Tablet z ekranem dotykowym
Taktowanie: minimum 1600
GHz,
Ilość rdzeni: minimum 2,
Pojemność pamięci operacyjnej:
nie mniej niż 1 GB DDR3.

Pojemności pamięci
przeznaczonej do
Pamięć masowa
przechowywania danych w
urządzeniu: nie mniej niż 8 GB.
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Proponowane parametry
techniczne tabletów

5.

6.

7.

8.

9.

Przekątna wyświetlacza: nie
mniejsza niż 9,7 cali.
Typ
matrycy:
LCD,
IPS
Wyświetlacz
rozdzielczość 1280x800 pikseli
Ekran pojemnościowy, obsługa
wielodotykowa(multi-touch)
1. Karta WiFi IEEE 802.11
Technologia
obsługująca standardy b/g/n
bezprzewodowa
2. Bluetooth
1. Pojemność baterii nie
mniejsza niż 8000 mAh lub
według opinii producenta
Zasilacz / bateria pozwalająca na pracę nie
mniej niż 7 godzin.
2. Zasilacz sieciowy z wtyczką
europejską.
1. Wbudowany czytnik kart
pamięci microSD
2. Maksymalna pojemność
Czytniki kart
obsługiwanych kart pamięci
pamięci
microSD:
nie mniejsza niż 32 GB.
Komunikacja
audiowizualna

1. Wbudowana kamera /aparat
fotograficzny o rozdzielczości nie
mniejszej niż 2.0 Mpix.
2. Wbudowany mikrofon.
3. Wbudowany głośnik/głośniki.

1. Port microUSB: nie mniej niż
1 szt.
2. Wyjście słuchawkowe / audio
10.
Porty i złącza mini jack 3.5mm: nie mniej niż 1
szt.
3. Gniazdo miniHDMI: nie mniej
niż 1 szt.
Zainstalowany system
operacyjny Android w wersji
4.1 ( w języku polskim) oraz
oprogramowanie w języku
polskim, które bez konieczności
posiadania specjalistycznej
wiedzy przez użytkowników
posiadających w potocznym
rozumieniu relatywnie niską
System
wiedzę z zakresu informatyki
11.
operacyjny/
zapewni możliwość korzystania z
oprogramowanie
przeglądarki internetowej, klienta
poczty e-mail oraz odtwarzacza
plików multimedialnych.
Pakiet oprogramowania
biurowego, oferującego interfejs
w języku polskim, które
umożliwia przeglądanie i edycję
dokumentów, arkuszy
kalkulacyjnych i prezentacji (w
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tym stworzonych w MS Office), a
także plików w formacie „pdf”.
System musi umożliwiać
użytkownikowi tabletu
pobieranie i instalowanie
aktualizacji systemowych oraz
musi umożliwiać samodzielną
instalację aplikacji
pobieranych z dedykowanych
serwisów.
12.
13.

Okres gwarancji
Nie mniej niż 24 miesiące
producenta
Okres rękojmi

14.

Wyposażenie
dodatkowe

15.

Wydajność
obliczeniowa

16.

Niezawodność/
jakość
wytwarzania

36 miesięcy
Pokrowiec dedykowany dla
oferowanego tabletu,
wyposażony w klawiaturę
podłączoną przez port USB lub
Bluetooth.
zasilacz sieciowy, kabel do
podłączenia do komputera PC
Tablet, który w teście ANTUTU
BENCHMARK, którego wyniki
publikowane są na stronie
internetowej
http://www.antutu.com/Ranking.s
html uzyskał wynik min. 4200
punktów.
Do oferty należy załączyć,
wykonany nie wcześniej niż dnia
12 czerwca 2013 r., wydruk z
ww.
strony
internetowej
potwierdzający spełnienie przez
oferowany tablet ww. warunku.
Jeżeli oferowany tablet nie
będzie znajdować się w tabeli
wyników testów ANTUTU
BENCHMARK Wykonawca
zobowiązany będzie do
przedstawienia dokumentu i/lub
oświadczenia, w którym
potwierdzone zostanie, że
oferowany tablet został poddany
ww. testowi i uzyskał w nim
wymaganą ilość punktów.
Wymagane jest złożenie
oświadczenia, że sprzęt jest
produkowany zgodnie z normami
ISO 9001 oraz ISO 14001 lub
normami równoważnymi.
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Oświadczamy, że:
1) akceptujemy w całości zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
w całości zapisy wzoru umowy,
2) będziemy odpowiedzialni za wady fizyczne przedmiotu z tytułu gwarancji i rękojmi
w okresie 3 lat dla dostaw, o których mowa w pkt. 8.4.e) licząc od dnia realizacji tych
dostaw,
3) zapewniamy, że przedmiot umowy zostanie objęty gwarancją producenta na
następujące okresy: …………………………………………………………………………….
4) naprawy gwarancyjne będą realizowane przez producenta lub autoryzowanego
partnera serwisowego producenta w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.

nazwa i adres wykonawcy (podmiotu składającego ofertę)
nazwa: …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….......
adres: ……………………………………………………………………………………………...
tel./faks: …………………………………………………………………………………………...
e-mail: ……………………………………………………………………………………………..

nazwa i adres wykonawcy (jeśli jest inny, niż podany powyżej)
nazwa: …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….......
adres: ……………………………………………………………………………………………...
tel./faks: …………………………………………………………………………………………...
e-mail: ……………………………………………………………………………………………..

...........................................................
miejscowość i data

......................................................................
podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy
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