Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Tytuł projektu: Wzrost innowacyjności procesowej i produktowej oraz
konkurencyjności firmy Cloos-Polska Sp. z o.o. poprzez rozbudowę
przedsiębiorstwa oraz zasadniczą zmianę i dywersyfikację aktualnej produkcji
1.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

CLOOS – POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ul. Stawki 5 ; 58-100 Świdnica

Tel:

(74) 851 86 60; Fax: (74) 851 86 61:

Adres strony internetowej: www.cloos.pl

2.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 zestawów komputerowych do prac biurowych i projektowych,
do pracy z programami projektowymi typu CAD 3D
Wszelkie nazwy własne materiałów, wyrobów, urządzeń bądź technologii oraz nazwy producentów
wskazane zapytaniu ofertowym zostały użyte przykładowo. Oferent może zaproponować równoważny
zamiennik o tożsamej jakości

3.

WARUNKI WYKONANIA DOSTAWY

Wymagania dotyczące zamawianego sprzętu:

1. System operacyjny :
- WINDOWS 7 64bit OEM wersja Professional (Ultimate)
2. Pamięć :

- DDR 3 , 2 x 8 GB, 1600 MHz
3. Dyski :
- 1 x HDD 1 TB SATA III, BUFOR 64MB, 7200 obr/min, czas dostępu
poniżej 6 ms, średnia prędkość zapisu/odczytu 105 MB/s
- 1 x SSD min. 240MB – odczyt min. transfer średni 400 MB/S, zapis min. transfer średni 370 MB/S
4. Napędy :
- 1 x CD/DVD: DVD+/RW + oprogramowanie
5. karta graficzna :
- obsługująca Direct3D w wersji 10 i 11, Wyjście HDMI , DISPLAYPORT, DVI ,
certyfikowana dla zgodności z programami Autodesk Inventor i Solid Works.
6. Procesor :
4 lub 8 rdzeni, proces 22nm, max TDP 90W, technologia Turbo Bost, technologia hyper
threading, technologia wirtualizacji.
7. Płyta główna :
- standard ATX
- min. 6 slotów DDR3
- możliwość instalacji do 32 GB pamięci
- zinegrowana karta AUDIO
- min. 2 x złącze PCI EXPRESS 16 x
- karta sieciowa 1Gb
- 8 x USB (w tym min. 4 x USB 3.0)
- 1 x FireWire 1394a,
- 6 x SATA II/III ( w tym min. 2x SATA3)
- 1 x eSATA III
8. Zasilacz :
- min. moc 650W wyposażony w systemy APFC, UVP, OPP, SCP, OVP, OCP
9.Chłodzenie :
- system chłodzenia karty graficznej i procesora (wodny, powietrzny lub inny)

o maksymalnym poziomie hałasu 38 dBA zapewniający ciągłą pracę komputera przy
maksymalnym obciążeniu karty graficznej i procesora.
10. Obudowa :
- midi Tower kompatybilna z ATX
11. Monitor :
- przekątna ekranu 24", podświetlanie LED, rozdzielczość natywna 1920x1080, min. kontrast
statyczny 5000 : 1,
Min. kontrast dynamiczny 1 000 000:1, min. czas reakcji 4 ms,
- złącza HDMI, DVI-D, D-Sub,
- regulacja wysokości, regulacja kąta pochylenia,
- głośniki stereo

12. Wydajność komputera :
- Minimalny indeks wydajności systemu wg klasyfikacji
Microsoft WINDOWS 7
13.

: 7,8

Akcesoria :
- mysz optyczna przewodowa min. 1000 dpi, usb
- klawiatura przewodowa , usb
- manipulator 3D 3 szt.

14. Gwarancja :
- 36 m-cy ,
- miejsce świadczenia terenie CLOOS Polska,
- wymagany czas reakcji serwisowej 24 h od zgłoszenia.
Termin płatności: 14 dni
3.2. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć zgodnie z uzgodnionym zakresem dostawy,
oraz zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa i zasadami współczesnej wiedzy
technicznej .
3.3. Przedmiot dostawy powinien być wykonany zgodnie z reżimem technologicznym,
określonym przez obowiązujące normy, producentów poszczególnych elementów, produktów i
materiałów.
3.4. Wszelkie rozbieżności stwierdzone w trakcie dostawy pomiędzy założeniami i
uzgodnionym zakresem dostawy a stanem faktycznym będą skutkowały odpowiednimi
uzgodnionymi karami lub w przypadku różnic mających istotny wpływ na prawidłowe i pełne

wykorzystanie przedmiotu dostawy do odstąpienia od kontraktu włącznie, ze zwrotem
wpłaconych zaliczek z odsetkami.
4. TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wyznacza nieprzekraczalny termin wykonania zadania tj.:
zakończenie realizacji: - 20.12.2012 r.
5. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Dostawca składający ofertę musi spełniać warunki:
a/ posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b/ prowadzenie działalności tożsamej z niniejszym zamówieniem .
.
6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Składający ofertę pozostaje nią związany przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.
7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
CLOOS – POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stawki 5 , 58 – 100 Świdnica
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.12.2012 r. do godz.15.00
Wybór wykonawcy nastąpi w terminie do 14.12.2012 r.
8. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄDOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
8.1. Oferta sporządzona w formie kosztorysu ofertowego ma zawierać:
8.1.1. Cena i ceny cząstkowe mają być podane w PLN cyfrowo i słownie
8.1.2. Cena i ceny cząstkowe mają być cenami netto.
8.1.4. Cena końcowa ma być sumą cen kosztorysowych wszystkich pozycji.
8.1.5. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, w pełnym zakresie rzeczowym.
8.1.6. W ofercie należy podać okres i warunki gwarancji.
8.1.7. Oferta ma być sporządzona w formie pisemnej
8.6. W przypadku podpisania oferty przez osobę inną niż osoba uprawniona do
reprezentowania firmy do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
8.7. Referencje, jeżeli oferent takie posiada
.
10.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

10.1.
Marcin Siennicki
Tel. 74 8518696
e-mail m.siennicki@cloos.pl

10.2.
Karolina Jastrzębska
Tel: 74 851 86 69
Fax: 74 851 86 61

e-mail: k.jastrzebska@cloos.pl
11.

KRYTERIA OCENY OFERT

Na wybór oferty będą miały wpływ:
1) Cena 100%

12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiającydopuszcza złożenie oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

