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Zaproszenie do złożenia oferty 

Główny Inspektorat Weterynarii (GIW), będący jednostką sektora finansów publicznych 

zaprasza Państwa do złożenia oferty, której przedmiotem jest zakup i dostawa  

15 stacjonarnych komputerów osobistych oraz 10 pakietów oprogramowania 

użytkowego. 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  

poz. 907 ze zm.). 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakres przedmiotowy: 

zakup i dostawa 15 stacjonarnych komputerów osobistych oraz 10 pakietów 

oprogramowania użytkowego, zgodnych z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1 do 

„Zaproszenia do złożenia oferty”. Dostawa nastąpi w terminie 10 dni od dnia podpisania 

umowy. 

II. KRYTERIUM WYBORU 

Podstawą oceny ofert będzie całkowita cena brutto podana w „Formularzu ofertowym”, 

stanowiącym załącznik nr 2 do „Zaproszenia do złożenia oferty”. Podana w „Formularzu 

ofertowym” cena jednostkowa brutto za zestaw nie może przekraczać  

kwoty 3.499,00 zł. Oferty nie spełniające warunku określonego w powyższym zdaniu 

zostaną odrzucone. 

III. DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnione „Formularz 
ofertowy”, stanowiący załącznik nr 2 do „Zaproszenia do złożenia oferty” oraz „Opis 
przedmiotu zamówienia” (Informacja dotycząca oferowanego sprzętu), stanowiący 
załącznik nr 1 do „Zaproszenia do złożenia oferty”. 

2. Pełnomocnictwo, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika. 
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IV. OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

„Ogólne warunki umowy” stanowią załącznik nr 3 do „Zaproszenia do złożenia oferty”. 

V. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY 

Ofertę należy przesłać e-mailem na podany niżej adres kontaktowy lub faksem  

pod numer 22 623-14-08 lub za pośrednictwem poczty, albo złożyć w Biurze Podawczym 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 w Warszawie, w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 21 października 2015 r. do godz. 1000. 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

 

Sebastian Sporniak 

Telefon kontaktowy – 22 623-13-26 

E-mail kontaktowy: sebastian.sporniak@wetgiw.gov.pl 

 

 

Sposób opisania koperty, w której składana jest oferta:  

GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII 

ul. Wspólna 30 

00 – 930 Warszawa 

„Zakup i dostawa 15 stacjonarnych komputerów osobistych oraz 10 pakietów 

oprogramowania użytkowego” 

Na kopercie lub faksie musi być umieszczona pieczęć podmiotu składającego ofertę. 
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Załącznik nr 1 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

(Informacja dotycząca oferowanego sprzętu) 

Zestaw I: 

10 fabrycznie nowych stacji roboczych wraz z klawiaturą, myszką  

i oprogramowaniem użytkowym (Tabela nr 1) spełniających następujące 
wymagania minimalne: 

Tabela nr 1 

oferowany model/typ: .............................................................. 

Element Charakterystyka 

Informacja 

dotycząca 

oferowanego 

podzespołu 

Procesor 

 dwurdzeniowy, 

 zgodny z architekturą x86 i x64,  

 produkowany w procesie technologicznym o grubości 
podłoża nie przekraczającym 22nm i znamionowej mocy 
termicznej nie przekraczającej 55W,  

 osiągający (na dzień składania ofert) co najmniej 5100 
punktów w teście wydajnościowym PassMark Performance 
Test wg Kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są 
publikowane na stronie 
http://cpubenchmark.net/cpu_list.php  

(w ofercie należy podać model oferowanego procesora) 

 

Płyta główna 

Posiadająca złącza (bez stosowania przejściówek lub adapterów) : 

 1x DVI,  

 1x VGA, 

 3x SATA II lub SATA III, 

 8x USB 2.0 (w tym co najmniej 2szt. USB 3.0 oraz 2szt. 
wyprowadzone z przodu obudowy), 

 2x złącza PS/2, 

 3 złącza PCIex w tym 1 złącze PCIex x16, 

 1x karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps, 

 obsługująca pamięci 1600MHz w trybie dwukanałowym z 
możliwością rozbudowy do 16GB 

(w ofercie należy podać model oferowanej płyty głównej) 

 

Pamięć RAM 4GB/1600MHz  

Dysk twardy 
1 x 500GB 7200obr./min SATA III, 1x dysk SSD o pojemności nie 

mniejszej niż 256GB , trasfer max.  zapis/odczyt nie mniejszy niż: 

320/560 MB/s, SATA 3 (6Gb/s), IOPS zapis/odczyt (70K/70K) 

 

 

http://cpubenchmark.net/cpu_list.php
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Napęd optyczny  Nagrywarka DVD+/-RW DL, SATA  

Karta muzyczna 6-kanałowa (5.1), zgodna z HD Audio (dopuszcza się kartę 

zintegrowaną) 
 

Karta grafiki 

Obsługująca 1.5GB pamięci (własnej lub systemowej), max 

częstotliwość dynamiczna układu graficznego nie mniejsza niż 1GHz, 

obsługująca rozdzielczości: 1920x1080 oraz 1920x1200 (dopuszcza 

się kartę zintegrowaną) 

(w ofercie należy podać model oferowanej karty grafiki) 

 

Mysz 
Optyczna o rozdzielczości sensora 1000dpi, 3-przyciskowa z rolką, 

wyposażona w kabel o długości powyżej 170cm 

(w ofercie należy podać model oferowanej myszy) 

 

Klawiatura 

Pełnowymiarowa z dedykowaną częścią numeryczną, dwustopniowa 

regulacja pochylenia płaszczyzny klawiszy względem podłoża (jedno 

z położeń musi zapewniać pochylenie: 6 stopni), układ US (QWERTY), 

wyposażona w kabel o długości powyżej 170cm 

(w ofercie należy podać model oferowanej klawiatury) 

 

System 

operacyjny 

Dołączona licencja na system operacyjny MS Windows 8 Pro albo MS 

Windows 10 Pro lub równoważny z możliwością instalacji i używania 

Windows 7 Professional PL, (do komputera dołączony nośnik 

umożliwiający instalację systemu Windows 7 Professional PL bez 

konieczności wykonania aktywacji systemu operacyjnego) 

(w ofercie należy podać model oferowanego systemu operacyjnego) 

 

Obudowa 

Stojąca typu MiniTower o szerokości nie większej niż 18cm i sumie 

wymiarów: szerokość+wysokość+głębokość nie przekraczającej 

100cm, wyposażona w zasilacz sieciowy o niskim poborze mocy  

i wysokiej sprawności energetycznej (moc znamionowa nie wyższa 

niż 280W oraz sprawność przy 50% obciążeniu zasilacza powyżej 85% 

), z wbudowanym wyłącznikiem odłączającym całkowicie zasilanie, 

posiadająca: 2 zatoki 3.5" wewnętrzne oraz 3 zatoki dostępne z 

zewnątrz w tym 2 zatoki 5.25" 

(w ofercie należy podać model oferowanej obudowy) 

 

Oprogramowanie 

biurowe 

Microsoft Office Home and Business 2013 32-bit/x64 lub 

równoważne 
 

Gwarancja 36 miesięcy (door-to-door)  

Wymagania 

dodatkowe 

Pobór mocy przez komputer w trybie "sleep mode" (zgodnie Energy 

Star 5.2 - przy aktywnej funkcji WakeOnLAN) nie przekraczający 2W. 

Poziom hałasu komputera (z pozycji Operatora zgodnie z ISO 9296) 

nie przekraczający 25dB przy 50% obciążeniu procesora. 

 

Komputer znajduje się na liście zgodności Microsoft "Certified for 

Microsoft Windows 10 Client family, x64" 
 

http://www.ceneo.pl/21504134#tab=click_scroll
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Zestaw II: 

5 fabrycznie nowych stacji roboczych wraz z klawiaturą, oraz myszką  

 (Tabela nr 2), spełniających następujące wymagania minimalne: 

Tabela nr 2 

oferowany model/typ: .................................................... 

 

Element Charakterystyka 

Informacja 

dotycząca 

oferowanego 

podzespołu 

Procesor 

 dwurdzeniowy, 

 zgodny z architekturą x86 i x64, 

 produkowany w procesie technologicznym o grubości 
podłoża nie przekraczającym 22nm i znamionowej mocy 
termicznej nie przekraczającej 55W, 

 osiągający (na dzień składania ofert) co najmniej 5100 
punktów w teście wydajnościowym PassMark Performance 
Test wg Kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są 
publikowane na stronie 
http://cpubenchmark.net/cpu_list.php  

(w ofercie należy podać model oferowanego procesora) 

 

Płyta główna 

Posiadająca złącza (bez stosowania przejściówek lub adapterów) : 

 1x DVI,  

 1x VGA, 

 3x SATA II lub SATA III, 

 8x USB 2.0 (w tym co najmniej 2szt. USB 3.0 oraz 2szt. 
wyprowadzone z przodu obudowy 

 2x złącza PS/2, 

 3 złącza PCIex w tym 1 złącze PCIex x16, 

 1x karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps, 

 obsługująca pamięci 1600MHz w trybie dwukanałowym z 
możliwością rozbudowy do 16GB 

(w ofercie należy podać model oferowanej płyty głównej) 

 

Pamięć RAM 4GB/1600MHz  

Dysk twardy 

1 x 500GB 7200obr./min SATA III, 1x dysk SSD o pojemności nie 

mniejszej niż 940GB , trasfer max.  zapis/odczyt nie mniejszy niż: 

500/550 MB/s, SATA 3 (6Gb/s) , IOPS zapis/odczyt (83K/99K) 

 

 

Napęd optyczny  Nagrywarka DVD+/-RW DL, SATA  

Karta muzyczna 
6-kanałowa (5.1), zgodna z HD Audio (dopuszcza się kartę 

zintegrowaną) 
 

http://cpubenchmark.net/cpu_list.php
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Karta grafiki 

Obsługująca  1.5GB pamięci (własnej lub systemowej), max 

częstotliwość dynamiczna układu graficznego nie mniejsza niż 1GHz, 

obsługująca rozdzielczości: 1920x1080 oraz 1920x1200 (dopuszcza się 

kartę zintegrowaną) 

(w ofercie należy podać model oferowanej karty grafiki) 

 

Mysz 

Optyczna o rozdzielczości sensora 1000dpi, 3-przyciskowa z rolką, 

wyposażona w kabel o długości powyżej 170cm 

(w ofercie należy podać model oferowanej myszy) 

 

Klawiatura 

Pełnowymiarowa z dedykowaną częścią numeryczną, dwustopniowa 

regulacja pochylenia płaszczyzny klawiszy względem podłoża (jedno z 

położeń musi zapewniać pochylenie: 6 stopni), układ US (QWERTY), 

wyposażona w kabel o długości powyżej 170cm 

(w ofercie należy podać model oferowanej klawiatury) 

 

System 

operacyjny 

Dołączona licencja na system operacyjny MS Windows 8 Pro albo MS 

Windows 10 Pro lub równoważny z możliwością instalacji i używania 

Windows 7 Professional PL, (do komputera dołączony nośnik 

umożliwiający instalację systemu Windows 7 Professional PL bez 

konieczności wykonania aktywacji systemu operacyjnego) 

(w ofercie należy podać model oferowanego systemu operacyjnego) 

 

Obudowa 

Stojąca typu MiniTower o szerokości nie większej niż 18cm i sumie 

wymiarów: szerokość+wysokość+głębokość nie przekraczającej 

100cm, wyposażona w zasilacz sieciowy o niskim poborze mocy  

i wysokiej sprawności energetycznej  (moc znamionowa nie wyższa 

niż 280W oraz sprawność przy 50% obciążeniu zasilacza  

powyżej 85%), z wbudowanym wyłącznikiem odłączającym 

całkowicie zasilanie, posiadająca: 2 zatoki 3.5" wewnętrzne  

oraz  3 zatoki dostępne z zewnątrz w tym 2 zatoki 5.25"  

(w ofercie należy podać model oferowanej obudowy) 

 

Gwarancja 36 miesięcy (door-to-door)  

Wymagania 

dodatkowe 

Pobór mocy przez komputer w trybie "sleep mode" (zgodnie Energy 

Star 5.2 - przy aktywnej funkcji WakeOnLAN) nie przekraczający 2W. 

Poziom hałasu komputera (z pozycji Operatora zgodnie z ISO 9296) 

nie przekraczający 25dB przy 50% obciążeniu procesora. 

 

Komputer znajduje się na liście zgodności Microsoft "Certified for 

Microsoft Windows 10 Client family, x64" 
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Załącznik nr 2 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

Ja, niżej podpisany 

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

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

 

działając w imieniu i na rzecz (nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) 

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

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

 

w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty nr GIWo 2622 -     /2015, dotyczące: 

zakupu i dostawy 15 stacjonarnych komputerów osobistych oraz 10 pakietów 

oprogramowania użytkowego składam niniejszą ofertę: 

 

Pozycja 
Liczba 

sztuk 

Cena 

jednostkowa 

brutto (zł) 

Cena 

zamówienia 

brutto (zł) 

Zakup i dostawa stacjonarnych komputerów 
osobistych wraz z oprogramowaniem 

użytkowym (Zestaw I) 

10 
  

Zakup i dostawa stacjonarnych komputerów 

osobistych (Zestaw II) 
5   

Całkowita cena brutto:                       zł 
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Oświadczam, że oferowane zestawy komputerowe są zgodne z opisem zamieszczonym  

w załączniku nr 1 do „Zaproszenia do złożenia oferty”. 

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

Załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 

 

1)....................................................................................................................... ............................ 

 

2)........................................................................................................................... ........................ 

 

 

 

......................................, dnia .................. 2015 r.  

(miejscowość)   

 

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

 (podpis upoważnionego przedstawiciela  

                                                                                                                               wraz z pieczęcią imienną) 
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Załącznik nr 3 

 

Ogólne warunki umowy: 

 

Dostawa komputerów: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego sprzętu do siedziby 
      Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. 
2. Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt będzie: 

  - wolny od wad materiałowych i wykonawstwa, 
- wolny od wad prawnych tj. nieobciążony prawami i roszczeniami osób trzecich, 
- posiadał właściwości zgodne z wymaganiami Polskich Norm. 

3. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt. Okres gwarancji 
liczony jest od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. 

4. Wraz z dostarczanym sprzętem Zamawiający otrzyma od Wykonawcy dokumenty 
gwarancji na poszczególny sprzęt. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub rozwiązania 
umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

6. W przypadku opóźnienia w wykonaniu zamówienia Zamawiający nałoży na 
Wykonawcę karę w wysokości 1% wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia. 

7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 
zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości umownej 
tytułem naprawienia szkody. Nie wyłącza to jednak innych uprawnień 
Zamawiającego wynikających z Kodeksu cywilnego. 

8. Serwis gwarancyjny będzie świadczony w autoryzowanym serwisie gwarancyjnym. 
Zgłoszenie sprzętu do napraw gwarancyjnych dokonywane będzie w formie pisemnej, 
faksem lub e-mailem. Za moment zgłoszenia będzie uznawana data widniejąca  
w raporcie transmisji danych lub potwierdzeniu odczytania wiadomości e-mail.  
Za moment dostarczenia nowego lub naprawionego niewadliwego sprzętu będzie 
uznawana data protokołu jego odbioru. 

9. Całkowity czas naprawy sprzętu nie może przekroczyć 14 (czternastu) dni roboczych. 
Termin wykonania naprawy liczony jest od momentu zgłoszenia wady Wykonawcy 
przez Zamawiającego do momentu dostarczenia sprzętu Zamawiającemu. 

10. Koszt przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas dostawy i dojazdu w ramach 
serwisu gwarancyjnego ponosi w całości Wykonawca. 

11. W przypadku opóźnienia w wykonaniu naprawy określonej w ust. 9, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerencji w jednostkę centralną (otwarcie 
obudowy) bez utraty gwarancji, np. w przypadku awarii komputera w celu szybkiego 
pozyskania danych zgromadzonych na dysku twardym. 

13. Zamawiający zapłaci należność wynikającą z faktury za dostarczony sprzęt  
w terminie 14 dni licząc od dnia pokwitowania odbioru i doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura zostanie doręczona Zamawiającemu 
razem z dostarczanym sprzętem. 

14. Faktura VAT będzie wystawiona na Inspekcję Weterynaryjną Główny Inspektorat 
Weterynarii, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, NIP: 526-22-83-496. 

15. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany 
przez Wykonawcę na fakturze VAT. 

16. Wykonawca wyszczególni na fakturze cenę brutto ogółem za całość zamówienia,  
oraz cenę jednostkową brutto za stacje robocze, i cenę jednostkową brutto  
za jedną licencję pakietu oprogramowania użytkowego. 


