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ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej na dostawę wyposażenia dla Filii w Czastarach
Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku.
( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm. )
1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej :
1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz
napis: „Oferta na dostawę wyposażenia dla Filii w Czastarach ŚDS w Osieku - zadanie nr …… ”
3) ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
4) oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką ,
5) oferta może zostać złożona na każde z niżej wymienionych zadań oddzielnie. W ramach
każdego zadania, celem uznania oferty za ważną, należy wycenić wszystkie elementy
zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

1) Komputer przenośny ( laptop) np. typu DELL VOSTRO V2520 ( 51666007) , Dell
V2520, przekątna ekranu: 15,6 cali, procesor Intel Core i3 Mobile, i3-2348M, prędkość
procesora 2,3 GHz, pamięć RAM : 4GB, pojemność dysku (HDD): 500GB, system
operacyjny: Microsoft Windows 7 Home Premium 64 bit., oprogramowanie Microsoft
Office 2010 Home&Business lub nie gorszy, 1szt.
2) Komputer przenośny laptop np. typu Lenovo G500, ( 59-377573), procesor Intel Core i53230M, prędkość procesora: 2,6 GHz, pamięć RAM 4GB, dysk twardy 1TB HDD, karta
graficzna 8570M_2GB/DOS, przekątna ekranu 15,6 cali lub nie gorszy wraz z
oprogramowaniem Microsoft OFFICE 2010 i systemem operacyjnym Windows 7 ( 32
bit) 1szt.,
3) Komputer przenośny laptop np. typu Lenovo B590, procesor Intel Celeron Dual-Core
B830, pamięć RAM 4GB, dysk twardy 320GB HDD z win 7 Home Premium 64 bit. lub
nie gorszy, 3szt.
4) Mysz optyczna na kablu 5szt.
5) Słuchawki typu easytouch lub esperanza 5szt.
6) Urządzenie wielofunkcyjne ( funkcje : kopiowanie, faks, drukarka) np. typu HP
LASERJET PRO 100 M175A lub nie gorsze 1szt.,
7) Telefon /Fax Panasonic KX-FT988PDB lub nie gorszy 1szt.

