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OR-IV.272.1.18.2016                       Rzeszów, 17.05.2016 r. 

 

      Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego.  

Zamawiający, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, na podstawie art. 38 ust. 
4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących 
zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

1. § 11 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

1. Miejsce oraz termin składania ofert:  
1.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie, kod pocztowy 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207: 
osobiście albo za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie 
oznaczonej: „Oferta na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego; znak 
sprawy: OR.IV.272.1.18.2016; nie otwierać do dnia 08.06.2016 r., godz. 11:00”. 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 08.06.2016 r. o godz. 10:00. Oferty złożone 

po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i 
zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 

1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie 
zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego 
terminu. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w 
terminie. 

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2016 r., o godz. 11:00, w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy:                   
35-010, al. Łukasza Cieplińskiego – pok. nr 207. 

 

2. Treść Załącznika nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:    

   „1                                                                                               

.......................................................................                                ................................                                                                                   

                                                                                                      [miejscowość i data] 

[pieczęć firmowa lub nazwa i adres wykonawcy  

           (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 

 

Numer faksu (do 
korespondencji): 

 

E-mail (do korespondencji):  

 

URZĄ MARSZAŁKWOSKI WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO 
al. Łukasza Cieplińskiego 4 
35-010 Rzeszów 
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OFERTA WYKONAWCY 

W nawiązaniu do ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego - ogłoszenie przekazane Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji  Wspólnot Europejskich celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej w dniu 07.04.2016 r.; ID: 2016-043495 przedkładamy naszą ofertę: 

 

1.   Cena: 

1.1. Oferujemy wykonanie zamówienia, o którym to zamówieniu jest mowa w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – znak sprawy: OR-IV.272.1.18.2016 za cenę,  
o której mowa niżej:  

., zł 
Słownie (cena brutto oferty): 

                                                

........................................................................................................................................ 
 

Powyższa cena zawiera obowiązujący podatek od towarów i usług VAT 

Cena brana pod uwagę przy ocenie ofert 

 

W tym: 

1) Laptop z ekranem 15.6’ określony w pkt. 9 Zał. nr 5 do SIWZ - …………………………….…….zł 

 

2) Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne określone w pkt. 10 Zał. nr 5 do SIWZ - ………….………zł 

 

3) Laptop z ekranem  14’ i dodatkowym oprogramowaniem określony w pkt. 11 Zał. nr 5 do  

 

SIWZ - ………….………zł 

 

1.2. Oświadczenia dotyczące sposobu obliczenia/ ustalenia ceny oferty: 
1.2.1. Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
1.2.2. Cena oferty została przez nas ustalona z uwzględnieniem wszystkich warunków, o 

których mowa w załączniku nr 4 i 5 do SIWZ dotyczących realizacji wyżej wskazanego 
zamówienia, jak również z uwzględnieniem innych prac – nie uwzględnionych w tych 
załącznikach – które są konieczne do wykonania przedmiotowego zamówienia.  

1.2.3. Oferujemy komputer AIO określony w poz. 1 Załącznika nr 5 do SIWZ z pamięcią 
masową  

o pojemności 1x …………………. GB SSD # 

1.2.4. Okres gwarancji komputera z poz. 1 załącznika nr 5 do SIWZ wynosi …………………. 
miesięcy * 
 

2. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego czy wybór oferty 
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku.  
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Informuję, że wybór oferty będzie^/nie będzie^ prowadzić do powstania                                       
u zamawiającego obowiązku podatkowego i wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazuję ich wartość bez kwoty podatku. 

 

2.1. ………………………………………… - wartość bez kwoty podatku - …………………………..zł 

 

2.2. ...........................................  - wartość bez kwoty podatku - …………………………..zł 

 

2.3. ……………………………………… - wartość bez kwoty podatku - …………………………..zł 

 

2.4. ………………………………………… - wartość bez kwoty podatku - …………………………..zł 

 

2.5. ………………………………………… - wartość bez kwoty podatku - …………………………..zł 

 (Wypełnić jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego) 

 

3. Oświadczenia: 
3.1. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
3.2. Oświadczam, iż zapoznałem się z postanowieniami SIWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń 

oraz uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami postępowania. 
3.3. Oświadczam, że zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) 

zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 
do zawarcia umowy na tych warunkach – w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego.  

3.4. Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny 
na dzień otwarcia ofert.  

3.5. Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt odpowiada minimalnym parametrom 
określonym przez zamawiającego. 

 

4. Załączniki: 

 

Integralną część niniejszej oferty stanowią niżej wymienione załączniki: 

 

….. ................................................................................................................. 

….. ................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................  

     [parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób) 
uprawnionej(ych)  

do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków  
majątkowych wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej) 

 

# - wpisać pojemność oferowanej pamięci masowej komputera AIO z poz. 1 Zał. 
nr 5 do SIWZ nie mniejszą niż 128 GB SSD i nie większą niż 256 GB SSD. 

 

* - wpisać okres gwarancji komputera z poz. 1 załącznika  nie krótszy niż 36 
miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. 
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^ - nie potrzebne skreślić” 

 

3. W załączniku nr 4 do SIWZ § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonane zamówienie cenę brutto, 
zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości, ………………………… zł. , w tym: 

a) za sprzęt komputerowy określony w pkt. do 1 do 8 załącznika nr 5 do SIWZ kwotę 
…………………………zł.  

b) za sprzęt komputerowy określony w pkt. 9 i 10 załącznika nr 5 do SIWZ kwotę 
…………………………zł.  

c) za sprzęt komputerowy określony w pkt. 11 załącznika nr 5 do SIWZ kwotę 
…………………………zł.  

Ustalona w wyniku przetargu nieograniczonego wysokość wynagrodzenia określonego powyżej 
pozostaje niezmieniona do końca realizacji przedmiotu zamówienia”. 

4. W załączniku nr 4 do SIWZ § 3 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) Faktury, o których mowa w pkt. 3 Wykonawca wystawi oddzielnie dla sprzętu 
komputerowego określonego w pkt. 1-8, oddzielnie dla sprzętu komputerowego określonego 
w pkt. 9-10 załącznika nr 5 do SIWZ i oddzielnie dla sprzętu komputerowego określonego w 
pkt. 11 załącznika nr 5 do SIWZ”.  

 

5. W załączniku nr 4 do SIWZ w § 3 ust. 2 po pkt. 6 dodaje się pkt 7 o brzmieniu: 

„7) Zakup sprzętu komputerowego określonego w pkt. 9 i 10 załącznika nr 5 do SIWZ 
współfinansowany jest ze środków projektu pn.: Pomoc Techniczna Programu Interreg Polska 
Słowacja 2014-2020”. 

6. W załączniku nr 5 w pkt. 2 parametr „Klawiatura” otrzymuje brzmienie: 

Klawiatura Klawiatura wyspowa z powłoka antybakteryjna,  z wbudowanym 
w klawiaturze podświetleniem, (układ US -QWERTY), min 82 
klawisze. 

 

7. W załączniku nr 5 w pkt. 10 parametr „Dodatkowo”otrzymuje brzmienie: 

Dodatkowo Poza fabrycznie nowym tonerem startowym dodatkowo toner 
czarny wyprodukowany przez producenta urządzenia o 
wydajności min 11 000 kopii str. A4 (wg. Normy producenta, 
wydruk ciągły) 

 

8. W załączniku nr 5 po pkt. 10 dodaje się pkt. 11 o brzmieniu: 

„11.  Laptop z ekranem  14 cali i dodatkowym oprogramowaniem 

Parametr Wymagany 

Procesor Procesor minimum 4 rdzeniowy, 4 wątkowy osiągający w teście 
Passmark CPU Mark wynik min. 5750 punktów, pamięć cache min. 
6MB.  

RAM Min. 8GB DDR4 2133MHz z możliwością rozszerzenia do 16GB 
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Dysk twardy SSD min. 256GB SATA III 

Ekran Ekran w technologii IPS o przekątnej min. 14” z podświetleniem 
LED o rozdzielczości min. 1920x1080. 

Ekran musi posiadać powłokę antyrefleksyjną 

Karta graficzna Zintegrowana z procesorem osiągająca wynik min. 760 punktów w 
teście Passmark GPU Mark. Pamięć współdzielona z pamięcią RAM 

Multimedia Zintegrowana karta dźwiękowa HD Audio. Wbudowane głośniki 
stereo o mocy min. 2x1W 

Wbudowana w obudowę matrycy kamera 720p 

Czytnik linii papilarnych 

Wbudowany mikrofon kierunkowy z funkcją redukcji szumów 

Klawiatura/wskaźniki Podświetlana QWERTY,  

TocuhPad  oraz dodatkowe urządzenie wskazujące Trackpoint 

Komunikacja Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbps bezprzewodowa 
karta sieciowa pracująca w standardzie 802.11 a/b/g/n/ac, 
Bluetooth w wersji min. 4.1.  

Modem WWAN LTE 4G 

Czytnik kart pamięci SD/SDHC/SDXC/MMC 

Złącza 3x USB 3.0 w tym jedno z funkcją Always ON, 

1x HDMI, 1x mini DP, złącze stacji dokującej, 1x Combo Audio, 

Obudowa Obudowa w kolorze czarnym wykonana ze stopów magnezu 

System operacyjny System operacyjny min. Windows 10 64bit PL z możliwością 
downgrade do Windows 7 Professional PL 

Bateria Min. 6 komorowa o pojemności min. 47Wh pozwalająca na pracę 
przez ok 8h 

Waga Max. 2,1kg 

Gwarancja Min. 36 miesięcy on-site 

Dodatkowo 1. Mysz laserowa z nanoodbiornikiem 
2. Pancerna walizka na laptopa wykonana z wodoodpornej 

sklejki zapewniająca ochronę przed warunkami 
atmosferycznymi 

 wymiarami dostosowana do oferowanego laptopa,  
 dno wyłożone kocem, pokrywa wyklejona pianką typu 

„fala”,  

 stalowe ocynkowane narożniki,  
 rączka walizkowa, 
 2 stalowe zawiasy z ogranicznikami,  
 2 zamki klamrowe,  
 wytrzymałem profesjonalne narożniki aluminiowe, 
  8 gumowe nóżki 
 2 regulowane przegrody na odcinku 15 cm 

 

Oprogramowanie OziExplorer (lub równoważne) 

Interaktywna aplikacja, która pozwala na pracę na ekranie komputera z mapami cyfrowymi, 

które zostały zakupione lub zeskanowane samodzielnie. Za pomocą tych map oprogramowanie 
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pozwala zaplanować podróż poprzez tworzenie waypointów, tras i ścieżek na ekranie i 

przesłanie ich do urządzenia GPS. Z programem podłączonym do przenośnego urządzenia GPS, 

aktualna lokalizacja GPS jest rysowana na mapie zapewniając śledzenie w czasie rzeczywistym 

(przemieszczanie mapy). Kiedy obiekt porusza się poza obrębem mapy program automatycznie 

przełącza się do następnej mapy. Program współpracuje z komputerami PC wyposażonymi w 

system Windows, odbiornikami GPS takimi jak Magellan, Garmin, Lowrance, Eagle, 

Brunton/Silva i MLR.  

Najważniejsze funkcje programu: 

 Wykorzystywanie map i wykresów samodzielnie zeskanowanych 

 Wykorzystywanie map w różnych formatach, które mogą być zakupione w formie cyfrowej 

(BSB, USGS DRG, ECW, SID, TIF, PNG i inne). 

 ezpośrednie wsparcie dla większości odbiorników Garmin, Magellan, Lowrance/Eagle, 

Brunton/Silva i MLR GPS dla pobierania i wysyłania ścieżek, punktów i tras 

 Tworzenie punktów, trfas i scieżek na mapie i wgrywanie ich do urządzenia GPS (dla 

wspieranych urządzeń) 

 Pobieranie punktów, tras i ścieżek z urządzenia GPS i wyświetlanie ich na mapie (dla 

wspieranych urządzeń) 

 Obsługuje ponad 200 układów odniesienia dla map 

 Wydruk map i listy punktów 

 Pokazywanie pozycji GPS w czasie rzeczywistym 

 

 

 

 

 

 


