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Znak sprawy: Quizer/RR-1/2017 
Lublin, dnia 12 maja 2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU  

Dotyczy projektu: „Stworzenie innowacyjnej platformy interaktywnej Quizer w wyniku realizacji prac B+R” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  
Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.2 Badania celowe 

Umowa nr: RPLU.01.02.00-06-0065/16   
 

Euro-Forum Agnieszka Gudków Marek Gudków Spółka Jawna z siedzibą 20-010 Lublin, ul. Graniczna 4/7,8 NIP: 
9462559700, REGON: 060388612 w związku z realizacją projektu „Stworzenie innowacyjnej platformy 
interaktywnej Quizer w wyniku realizacji prac B+R” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, 
Działanie 1.2 Badania celowe, zaprasza do przedstawienia oferty dotyczącej zakupu NOWEJ aparatury 
naukowo-badawczej i dysków twardych opisanych w zadaniach 1-7 w pkt. 3. 
 
1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Euro-Forum Agnieszka Gudków Marek Gudków  
Spółka Jawna 
ul. Graniczna 4/7,8 
20-010 Lublin 
NIP: 9462559700,  
REGON: 060388612 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie jest prowadzone w ramach procedury rozeznania rynku zgodnie z: 

 § 17 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPLU.01.02.00-06-0065/16 z dnia 28.11.2016 r. 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.2 Badania celowe  

 oraz  Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania RPO WL na lata 2014-2020 w 
zakresie EFRR Tom II- działania wdrażane przez LAWP w Lublinie. 

Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
Przedmiotowe zapytanie nie jest prowadzone zgodnie z Ustawą PZP. 
Wartość zamówienia nie przekracza 50 tys. zł. netto. 
 
Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego (http://projekty.euro-
forum.com.pl/category/quizer/). 
 

3. PRZEDMIOT I CEL ZAMÓWIENIA 
NAZWA I KOD OKREŚLONE WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ (kod CPV): 
Kod CPV – 48820000-2 Serwery 
Kod CPV – 30213100-6 Komputery przenośne 
Kod CPV – 30234000-8 Nośniki do przechowywania 
Kod CPV – 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą i gwarancją fabrycznie nowych sprzętów  - serwerów, 
komputerów przenośnych, nośników (CZĘŚĆ I)  i licencjonowanego  oprogramowania (CZĘŚĆ II), jak poniżej: 

http://projekty.euro-forum.com.pl/category/quizer/
http://projekty.euro-forum.com.pl/category/quizer/
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CZĘŚĆ I – serwery, komputery przenośne, nośniki : 
 

Zadanie 1 – ZAKUP SERWERA – 2 SZTUKI  
wraz z licencjonowanym oprogramowaniem/systemem operacyjnym co najmniej WINDOWS 10 lub 
równoważnym o poniższych minimalnych parametrach technicznych i funkcjonalnych: 
(dot. realizacji Zadania 1 w ramach projektu poz. 6 KOSZTY ZWIĄZANE Z APARATURĄ NAUKOWO-BADAWCZĄ – 
Zakup serwera) 

Poz. 1 Poz. 2 Poz.3 opis  

1. Procesor:  
 

Procesor zgodny z architekturą x64,  
liczna rdzeni minimum 4,  
Bazowa częstotliwość procesora nie mniej niż 3.5 GHz  
o wydajności ocenionej na minimum 7445 pkt  
wg testu Passmark CPU Mark 

2. Karta graficzna:  
 

Częstotliwość podstawowa 1506 (MHz)  
Standardowa konfiguracja pamięci 6GB DDR5  
Szerokość interfejsu pamięci 192bit  
wydajność oceniona na minimum 8600 Pkt  
wg testu Passmark G3D Mark 

3. Zainstalowana pamięć 
RAM:  

Konstrukcja: Aluminiowy radiator 
Typ pamięci: DDR4 
Chłodzenie: Chłodzenie Heatspreader 
Pojemność: minimum 16 GB 
Liczba modułów: dopuszczalne 2 
Częstotliwość pracy [MHz]: 2400 
Opóźnienie: 16 CL 
Napięcie [V]: 1.2 

4. Dysk SSD:  
 

Typ SSD 
interfejs Serial ATA III 
pojemność minimum 120 GB 
format szerokości 2.5 cala 
szybkość odczytu 500 MB/s 
szybkość zapisu 500 MB/s 
wytrzymałość w czasie pracy 1500 G 
wytrzymałość w czasie spoczynku 1500 G 
niezawodność MTBF 2000000 godz. 
wysokość 7 mm 

5. Dysk HDD:  
 

Typ dysku HDD 
Format szerokości 3,5'' (LFF) 
Typ napędu: Wewnętrzny 
Pojemność dysku 1 TB 
Interfejs dysku SATA III - 6 Gb/s 
Prędkość obrotowa 5900 obr/min 
Bufor 64 MB 
Kolor Nie dotyczy 
Wysokość 20.17 mm 
Szerokość 101.6 mm 
Głębokość 146.99 mm 
Waga 415 g 

6. Płyta główna:  
 

Obsługiwane rodziny procesorów Intel Core i7, Intel Core i5, Intel Pentium, 
Intel Celeron, Intel Core i3 
Gniazdo procesora Socket 1151 
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Chipset Intel B250 
Typ obsługiwanej pamięci DDR4-2133MHz,DDR42400MHz 
Ilość banków pamięci: 4 x DIMM 
Wewnętrzne złącza: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt. 
USB 2.0 - 2 szt. 
PCIe 3.0 x16 - 1 szt. 
SATA III (6 Gb/s) - 6 szt. 
PCIe 3.0 x1 - 2 szt. 
M.2 - 1 szt. 
Front Panel Audio 
Zewnętrzne złącza: USB Type-C - 1 szt. 
HDMI - 1 szt. 
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt. 
PS/2 - 2 szt. 
VGA (D-Sub) - 1 szt. 
DVI-D - 1 szt. 
RJ45 (LAN) - 1 szt. 
Audio jack - 3 szt. 
Obsługa wielu kart graficznych: Nie 
Obsługa ukladów graficznych w procesorach: Tak 
Układ audio: w standardzie HDA 
Dodatkowe informacje: Wsparcie dla RAID 
Format mATX 
Szerokość: 228 mm, Wysokość: 244 mm 

7. Zasilacz:  
 

Moc minimalna: 450 W 
Standard: ATX 
Złącza PCI-E 6-pin - 2 szt. 
SATA - 4 szt. 
PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 1 szt. 
FDD - 1 szt. 
MOLEX 4-pin - 4 szt. 
EPS12V 20+4 (24) pin - 1 szt. 
CPU 4+4 (8) pin - 1 szt. 
Sprawność: 87% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu. 
Układ PFC (korekcja współczynnika mocy): Aktywny 
Modularny: Pół modularny 
Średnica wentylatora: 140 mm 
Wysokość: 86 mm 
Szerokość: 150 mm 
Głębokość: 160 mm 

8.  Obudowa:  
 

Typ obudowy: Middle Tower 
Standard płyty głównej: microATX, ATX 
Standard zasilacza: ATX 
Miejsca na wewnętrzne dyski/napędy: 4 x 3,5" 
Miejsca na zewnętrzne dyski/napędy: 2 x 5,25″ 
Maksymalna liczba wentylatorów: 5 
Zainstalowane wentylatory: 1 x 120mm (góra), 1 x 120mm (tył),  
1 x 120mm (przód) 
Opcjonalne wentylatory: 1 x 120mm (góra), 1 x 120mm (przód) 
Wyprowadzone złącza: Wejście mikrofonowe - 1 szt. 
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. 
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USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt. 
USB 2.0 - 2 szt. 
Materiał: Tworzywo sztuczne, Stal 
Kolor: Czarny 
Dodatkowe informacje: Otwór wspomagający montaż chłodzenia na 
procesor 
Montaż zasilacza na dole obudowy 
Regulacja wentylatorów na zewnątrz obudowy 
Beznarzędziowy montaż dysków 
Beznarzędziowy montaż napędów 
Filtry antykurzowe 
Wysokość: 465 mm 
Szerokość: 192 mm 
Głębokość: 430 mm 
Waga: 6,0 kg 

9. Karta dźwiękowa:  Rodzaj karty dźwiękowej: Wewnętrzna 
System dźwięku 7.1 
Interfejs PCI 
Próbkowanie: 24 bit 
Częstοtliwość próbkowania: 96 kHz 
Stosunek sygnału do szumu (SNR): 100 dB 
Obsługiwane standardy dźwięku: EAX Advanced HD 3.0 
Rodzaje wejść / wyjść: AUX - 1 szt. 
Wejście mikrofonowe - 1 szt. 
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe (jack 3,5 mm) - 3 szt. 
Dodatkowe informacje: Technologia CMSS 3D 

10. Komunikacja wbudowana karta sieciowa  

11. Złącza - co najmniej 4 porty min. USB 3.0 
- gniazdo na karty: co najmniej SDXC – czytnik kart z USB 3.0 
- złącze RJ-45 

12. Wejścia/wyjścia 
(wbudowane) 

Co najmniej: gniazdo słuchawek stereo 3,5 mm 

13. Zestaw musi zawierać 
dodatkowo 

Mysz bezprzewodową 
Klawiaturę bezprzewodową 
Kabel zasilający 

14. Oprogramowanie Parametry równoważności: 
Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez 
Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2016 
Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) 
Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI. 
Pełna integracja z systemami VideoTel, Płatnik.  Pełna obsługa ActiveX 

 
Zadanie 2 – ZAKUP KOMPUTERA (przenośny)  – 4 SZTUKI 
wraz z licencjonowanym oprogramowaniem/systemem operecyjnym co najmniej WINDOWS 10 lub 
równoważnym o poniższych minimalnych parametrach technicznych i funkcjonalnych: 
(dot. realizacji Zadania 1 w ramach projektu poz. 7 KOSZTY ZWIĄZANE Z APARATURĄ NAUKOWO-BADAWCZĄ – 
Zakup komputera) 

 

Poz. 1 Poz. 2 Poz.4 opis 

1. Procesor:  
 

Procesor zgodny z architekturą x64 
liczba rdzeni minimum 4 
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Bazowa częstotliwość procesora nie mniej niż 2.60 GHz  
zaprojektowany do pracy w urządzeniach typu notebook  
fabrycznie zamontowany przez producenta komputera  
na płycie z dedykowanym chipsetem 
Pozostałe wymagania: wydajność oceniona na minimum 8100 pkt wg testu 
Passmark CPU Mark 

2. Karta graficzna:  
 

Zintegrowana karta graficzna z procesorem  
Częstotliwość podstawowa układu graficznego 350.00 MHz  
Maks. częstotliwość dynamiczna układu graficznego 1.05 GHz wydajność 
oceniona na minimum 1005 Pkt wg testu Passmark G3D Mark  
Karta dedykowana  
Taktowanie rdzenia graficznego minimum 914MHz   
Częstotliwość taktowania pamięci minimum 2000MHz  
Szerokość interfejsu pamięci 128bit   
Umożlwiająca wyświetlanie obrazu w natywnej rozdzielczości 3840 x 2160 
pikseli,  
Wydajność oceniona na minimum 1790 Pkt wg testu Passmark G3D Mark 

3. Zainstalowana pamięć 
RAM:  

Co najmniej 16 GB 

4. Dysk SSD:  
 

Co najmniej 1 wewnętrzny dysk SSD o pojemności co najmniej 240 GB  
złącze M.2 

5. Dysk HDD:  
 

Co najmniej 1 wewnętrzny dysk o pojemności co najmniej 1000 GB 5400 

6. Czytniki wewnętrzne Obsługujące karty co najmniej: SD, SDHC, SDXC,  

7. Zintegrowane 
komponenty 
 

Karta graficzna – jak powyżej w pkt. 2,  
Karta dźwiękowa 
Karta sieciowa Gigabit LAN-RJ-45 
Karta sieciowa wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ 
Moduł bluetooth w standardzie co najmniej 4.1 
Mikrofon 
Głośnik lub głośniki stereo 
Kamera internetowa o rozdzielczości co najmniej 1,0 MPix 

8.  Zintegrowany 
wyświetlacz LCD 

- przekątna matrycy LCD 15,6’ 
- matryca IPS z podświetleniem LED i powłoką antyreflesyjną 
- rozdzielczość co najmniej: 1920 x 1080 pikseli 

9.  Urządz. sterujące Tabliczka dotykowa 

10.  Akumulator i bateria LI-ION maksymalny czas pracy na akumulatorze co najmniej 2-3 godziny, Na 
wyposażeniu zasilacz sieciowy 

11.  Zintegrowane porty i 
interfejsy 

- co najmniej RJ-45-1 szt,  
- co najmniej 2 porty USB 3.0 
- co najmniej 1 porty USB 2.0 
- HDMI – 1 szt. 
- czytnik kart pamięci 
- combo audio (mikrofon/słuchawki) lub wejście na mikrofon i wyjście na 
słuchawki 
- wejście zasilacza 

12. Wyposażenie 
dodatkowe 

Mysz optyczna z rolką 
Kabel zasilający 

13. Oprogramowanie Parametry równoważności: 
Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez 
Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2016 
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Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) 
Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI. 
Pełna integracja z systemami VideoTel, Płatnik.   
Pełna obsługa ActiveX 

14. Klasa produktu Komputer przenośny 

15. Certyfikaty i standardy Komputery w oferowanych konfiguracjach spełniających wymagania 
minimalne w całości wyprodukowane i zmontowane przez producenta 
oferowanych komputerów. 
Zgodność oferowanego komputera z dyrektywą 2004/108/EC 

 
Zadanie 3 – ZAKUP DYSKÓW TWARDYCH – 1 ZESTAW 
(dot. realizacji Zadania 1 w ramach projektu poz. 10 KOSZTY OGÓLNE – Dyski twarde) 

Poz. 1 Poz.2  

1. Zestaw składający się z 8 szt. zewnętrznych przenośnych dysków twardych w obudowie o pojemności 
nie mniejszej niż 1 TB 

 
CZĘŚĆ II – LICENCJONOWANE  OPROGRAMOWANIE: 
 
Zadanie 4 – ZAKUP OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DO OBRÓBKI GRAFICZNEJ – 2 SZT. 
(dot. realizacji Zadania 1 w ramach projektu poz. 8 KOSZTY ZWIĄZANE Z APARATURĄ NAUKOWO-BADAWCZĄ – 
Zakup oprogramowania do obróbki graficznej) 

Poz. 1 Poz.2  

1. oprogramowanie komputerowe do obróbki graficznej - CorelDRAW Graphics Suite X7 PL BOX licencja 
bezterminowa komercyjna  lub równoważny 

 
Zadanie 5 – ZAKUP OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DO OBRÓBKI GRAFICZNEJ – 2 SZT. 
(dot. realizacji Zadania 1 w ramach projektu poz. 9 KOSZTY ZWIĄZANE Z APARATURĄ NAUKOWO-BADAWCZĄ – 
Zakup oprogramowania do obróbki graficznej) 

Poz. 1 Poz.2  

1. oprogramowanie komputerowe do obróbki graficznej - Adobe After Effects CS6 Win Program licencja 
bezterminowa komercyjna lub równoważny 

 
Zadanie 6– ZAKUP OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DO OBRÓBKI DŹWIĘKOWEJ – 2 SZT. 
(dot. realizacji Zadania 1 w ramach projektu poz. 10 KOSZTY ZWIĄZANE Z APARATURĄ NAUKOWO-BADAWCZĄ 
– Zakup oprogramowania do obróbki dźwiękowej) 

Poz. 1 Poz.2  

1. oprogramowanie komputerowe do obróbki dźwiękowej - Sound Forge Pro 11 BOX licencja 
bezterminowa komercyjna lub równoważny   

 
Zadanie 7 – ZAKUP OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DO OBRÓBKI GRAFICZNEJ – 2 SZT. 
(dot. realizacji Zadania 1 w ramach projektu poz. 15 KOSZTY ZWIĄZANE Z APARATURĄ NAUKOWO-BADAWCZĄ 
– Zakup oprogramowania komputerowego do obróbki graficznej) 

Poz. 1 Poz.2  

1. oprogramowanie komputerowe do obróbki graficznej: Adobe Illustrator CS6 PL licencja komercyjna, 
wieczysta  lub równoważny 

 
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

a) Zamawiający wymaga dostawy sprzętu fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nie regenerowanego, 
nie będącego uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kompletnego i gotowego do użycia po 
zamontowaniu (tj. bez jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji), nieobciążonego prawami 
osób lub podmiotów trzecich. 
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b) W wyniku niniejszego postępowania zostaną zawarte 2 umowy:  
1- obejmująca realizację zadania 1, 2, 3, 
2- obejmująca realizację zadań 4,5,6,7 

c) Warunki gwarancji i serwisu nie mogą być gorsze od warunków gwarancji i serwisu oferowanego 
sprzętu. 

d) energooszczędność, konstrukcja do recyclingu (zastosowanie konstrukcji produktów, które ułatwiają 
ponowne wykorzystanie użytych w nich materiałów i proste rozmontowanie produktów po 
zakończeniu cyklu życia), wyeliminowanie/zminimalizowanie użycia niedozwolonych i ograniczonych 
substancji ("Zielona produkcja"), konstrukcja zgodna z dyrektywami unijnymi. 

 
Rozwiązania równoważne: 

a) Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazwy producenta ma na celu określenie klasy 
funkcjonalności, przeznaczenia sprzętu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu 
standardu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.  

b) Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty, 
pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 

c) Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowany 
przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

d) Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, którego standardy, cechy jakościowe, parametry 
techniczne i użytkowe są identyczne lub nie gorsze oraz które spełniają wszystkie wymagania 
Zamawiającego określone w zadaniach 1-7. 

e) W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności założonej 
oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy. 

 
Do dokonania odbioru i podpisania protokołów odbioru realizacji zadania upoważniony jest Marek 
Gudków lub Agnieszka Gudków. 
 

4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Przewidywany maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 10 dni kalendarzowych od 
daty zawarcia umowy. Dostawa do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem i sprawdzeniem. 
 

5. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU/WARUNKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  
 
Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy spełnią następujące warunki: 

I)  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają potencjał w zakresie realizacji 

dostaw będących przedmiotem zamówienia – weryfikacja na podstawie podpisanego przez Wykonawcę 

formularza oferty, który będzie potwierdzał spełnienie powyższego warunku. 

II) Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowo z 
Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem  procedury wyboru wykonawcy w ramach powyższego 
postępowania, przy czym powiązania te polegają w szczególności na: 

 uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

 pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii pobocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. Weryfikacja na podstawie załącznika nr 2 do zapytania 
ofertowego; 

III) Ponadto, z postępowania są wykluczeni Wykonawcy, którzy należą do jednej z poniższych kategorii:  
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Wykonawcy, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli 
szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania. 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez 
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia. 

Wykonawcy, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;  

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez 
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia. 

Wykonawcy, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez 
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia. 

Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez 
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia 

Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez 
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia. 

Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez 
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia. 

Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
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przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego. 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez 
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia. 

Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego. 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez 
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia. 

Wykonawcy, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania 

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez 
Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację jego spełnienia. 

IV) Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w 
postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią 
zapytania ofertowego, bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie 
w/w warunków. 

V) Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie. 
 
Powyższe warunki udziału są warunkami dostępowymi. 

 
6. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
 
1. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę rażąco niskiej ceny za wykonanie usługi, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zwrócenia się z wnioskiem o złożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Przez 
rażąco niską cenę rozumie się cenę niższą o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub 
średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wyjaśnień 
w wyznaczonym terminie, wyjaśnienia potwierdzą zaniżenie wartości zamówienia lub będą na tyle ogólne 
i niewystarczające, że uniemożliwią Zamawiającemu ich merytoryczną ocenę, oferta zostanie odrzucona. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, także 
cenowych, w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu.  

3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do jednokrotnego uzupełnienia oferty. 
4. Wykonawca deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, której podpisanie 

nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego drogą mailową. W przypadku, gdy 
Wykonawca dwukrotnie nie stawi się w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu 
podpisania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od podpisania umowy z danym 
Wykonawcą oraz prawo wyboru kolejnej oferty z listy rankingowej. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeśli środki 
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie zostaną mu przyznane. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedstawione przez 
Wykonawcę dokumenty i oświadczenia. 
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7. KRYTERIA OCENY OFERT: 
 

 Ceną podlegającą ocenie jest ŁĄCZNA średnia cena brutto wyrażona w PLN w ramach części I i w 

ramach części II, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z 

wybranymi oferentami, także cenowych, w przypadku złożenia oferty w ramach danego zadania na 

cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu.  

 Prawidłowe ustalenie stawki VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień 
składania ofert. 

 Cena brutto obliczona oddzielnie dla każdego zadania, na które składana jest oferta zawiera wszystkie 
należności wynikające z należytej realizacji przedmiotu zamówienia tj. cenę netto, koszty opakowania, 
koszty montażu, rozpakowanie, zainstalowanie, sprawdzenie, uruchomienie i przekazanie do użytku 
odbiorcy, koszty związane z obsługą serwisową, naprawami, modyfikacjami, oględzinami, 
ekspertyzami, dojazdami, zakwaterowaniem i podatkiem VAT. 

 Koszt transportu, koszty ubezpieczenia w czasie transportu, koszty załadunku, rozładunku i gwarancja 
dostarczenia przedmiotu zamówienia oraz ewentualne koszty cła, odprawy celnej, podatek akcyzowy – 
pozostają po stronie Wykonawcy. 

 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami  o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 
tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego czy wybór oferty prowadzić 
będzie 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 VAT. 

 
Punkty przyznawane będą za łączną cenę brutto (C) i termin realizacji zamówienia (T) – dla części I i dla części 
II - odrębnie 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie (C+T) najwyższą liczbę punktów w ramach 
kryteriów jak poniżej: 
 
KRYTERIUM CENA -  MAX 80 pkt – dla częśći I i dla częśći II - odrębnie 

    Cena najniższa 
Cena (C) = ------------------------------ x 80 

         Cena oferty badanej 
 
KRYTERIUM - TERMIN DOSTAWY - MAX 20 pkt– dla częśći I i dla częśći II - odrębnie 
 

              Najkrótszy termin realizacji zamówienia 
Termin realizacji zamówienia (T)  = ------------------------------------------------------ x 20 

            Termin realizacji zamówienia oferty badanej 
 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska łącznie najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej 
kryteria. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu 
o przedłożone przez Wykonawców dokumenty. 
 
W sytuacji, gdy 2 oferty uzyskają maksymalną równą łączną liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę, 
która przekroczy podane w opisie przedmiotu zamówienia minimalne parametry, w tym w szczególności w 
odniesieniu do zadania 1 i 2 – w zakresie procesora, karty graficznej i pamięci RAM. 
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8. OPIS WARUNKÓW ZAWARCIA UMOWY 
 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę ponosi pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie łączącej 
strony wynagrodzenie Wykonawcy. Wynika to z reguł i warunków wynikających z przepisów prawa 
unijnego i prawa krajowego oraz właściwych wytycznych związanych z realizacją Projektu. Z uwagi na 
powyższe, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił możliwe do zastosowania 
warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w niżej określony sposób. 

2. Wykonawca, który składa ofertę akceptuje fakt, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące 
zapisy: 

 przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy -  w przypadku 
niewykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez 
zachowania należytej staranności, 

 zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych 
strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy (określona w pkt. 1 
odpowiedzialność finansowa Zamawiającego przewyższająca wartość umowy Zamawiającego z 
Wykonawcą) oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku 
z przygotowaniem zajęć w innym terminie w związku z niedostarczeniem na czas przedmiotu 
zamówienia, 

 zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku 
naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez 
Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia dostawy. 

 
9. WARUNKI ZMIANY UMOWY 
Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku, gdy: 

a. Nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian 
umów podpisanych przez Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą. 

b. Nastąpi zmiana adresu realizacji Projektu lub siedziby Zamawiającego. 
c. Nastąpi zmiana miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych 

oraz danych identyfikacyjnych. 
d. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 
e. Nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 
f. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na 

etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na  krąg Wykonawców ubiegających się o 
zamówienie ani na wynik postępowania. 

 
10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT: 
W odpowiedzi na zapytanie: 

1) Wykonawca może złożyć ofertę na część lub na część II lub na część I i II zamówienia - Zamawiający 
dopuszcza składanie ofert częściowych.  

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3) Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik 

Nr 1 do Zapytania ofertowego oraz załącznik nr 2.  
4) Oferta powinna być czytelna, trwale spięta i złożona w języku polskim. 
5) Cena w ofercie musi być podana w polskich złotych oraz obejmować wszystkie koszty z związane 

realizacją zamówienia i dostarczenia go pod wskazany przez Zamawiającego adres. 
6) Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub 

parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 
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7) Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 

8) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub 
wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed 
upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być 
opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio 
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
Ofertę należy złożyć: w wersji papierowej -  w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie wskazując dane 
Zamawiającego i Wykonawcy wraz z dopiskiem ,,Dotyczy Zapytania ofertowego: Quizer/RR-1/2017  - OFERTA  - 
ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU  - NOWA APARATURA NAUKOWO-
BADAWCZA I DYSKI TWARDE” 

1)  
Miejsce złożenia oferty w wersji papierowej:  
Euro-Forum Agnieszka Gudków Marek Gudków Spółka Jawna,  
ul. Graniczna 4/7,8, 20-010 Lublin, II piętro  
z uwzględnieniem godzin pracy sekretariatu EURO-FORUM:  
tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00        
 

2) w wersji elektronicznej - oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres e-mail: a.gudkow@euro-forum.com.pl  
 

Termin złożenia oferty:  21 maja 2017 r. do  godz. 23.59. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego  
(http://projekty.euro-forum.com.pl/category/quizer/)  

 
W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert.  
Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego ofertę wybrano, o terminie 
podpisania umowy. 

 
12. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
Na każdym etapie Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub 
pozostawić postępowanie bez wyboru oferty. 
Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli wystąpią następujące 
okoliczności: 
1. Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad, 
2. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie 

zgodnej z projektem umowy. 
 
13. KONTAKT 
Agnieszka Gudków  – koordynator projektu 
tel. 502 739 204, e-mail: a.gudkow@euro-forum.com.pl  
 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 
Załącznik 1 do  Zapytania ofertowego: : Quizer/RR-1/2017  – Formularz Oferty Wykonawcy 
Załącznik 2 do  Zapytania ofertowego: : Quizer/RR-1/2017 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ 
OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

mailto:a.gudkow@euro-forum.com.pl
mailto:a.gudkow@euro-forum.com.pl
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: : Quizer/RR-1/2017 
FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY 

Imię i nazwisko Wykonawcy: 
Adres Wykonawcy: 
Adres do korespondencji: 
Nr telefonu: 
E-mail: 
Faks: 
NIP: 
REGON: 
Osoby uprawnione do prawnego reprezentowania Wykonawcy:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

skierowany do: 
Euro-Forum Agnieszka Gudków Marek Gudków Spółka Jawna, ul. Graniczna 4/7-8; 20-010 Lublin 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu NOWEJ aparatury naukowo-badawczej i dysków 
twardych opisanych w zadaniach 1-7 w pkt. 3 Zapytania ofertowego Quizer/RR-1/2017 w ramach Projektu 
„Stworzenie innowacyjnej platformy interaktywnej Quizer w wyniku realizacji prac B+R” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
realizowanego w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.2 Badania celowe, przedstawiam następującą ofertę 

przedmiotową i cenową na realizację zamówienia w ramach (zaznacz właściwy □): 

□ części I 

□ części II 

□ części I i części II 

 

CZĘŚĆ I – serwery, komputery przenośne, nośniki 
Zadanie 1 – ZAKUP SERWERA – 2 SZTUKI wraz z licencjonowanym oprogramowaniem/systemem operacyjnym 

co najmniej WINDOWS 10 lub równoważnym o poniższych minimalnych parametrach technicznych i 
funkcjonalnych (dot. realizacji Zadania 1 w ramach projektu poz. 6 KOSZTY ZWIĄZANE Z APARATURĄ NAUKOWO-

BADAWCZĄ – Zakup serwera) 

Lp. Parametry  wg wymagań  Zamawiającego Opis spełnieni wymagań przez Wykonawcę 

1 Procesor:  
Procesor zgodny z architekturą x64,  
liczna rdzeni minimum 4,  
Bazowa częstotliwość procesora nie mniej niż 3.5 GHz  
o wydajności ocenionej na minimum 7445 pkt  
wg testu Passmark CPU Mark 

 

2 Karta graficzna:  
Częstotliwość podstawowa 1506 (MHz)  
Standardowa konfiguracja pamięci 6GB DDR5  
Szerokość interfejsu pamięci 192bit  
wydajność oceniona na minimum 8600 Pkt  
wg testu Passmark G3D Mark 

 

3 Zainstalowana pamięć RAM: 
Konstrukcja: Aluminiowy radiator 
Typ pamięci: DDR4 
Chłodzenie: Chłodzenie Heatspreader 
Pojemność: minimum 16 GB 
Liczba modułów: dopuszczalne 2 
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Częstotliwość pracy [MHz]: 2400 
Opóźnienie: 16 CL 
Napięcie [V]: 1.2 

4 Dysk SSD:  
Typ SSD 
interfejs Serial ATA III 
pojemność minimum 120 GB 
format szerokości 2.5 cala 
szybkość odczytu 500 MB/s 
szybkość zapisu 500 MB/s 
wytrzymałość w czasie pracy 1500 G 
wytrzymałość w czasie spoczynku 1500 G 
niezawodność MTBF 2000000 godz. 
wysokość 7 mm 

 

5 Dysk HDD:  
Typ dysku HDD 
Format szerokości 3,5'' (LFF) 
Typ napędu: Wewnętrzny 
Pojemność dysku 1 TB 
Interfejs dysku SATA III - 6 Gb/s 
Prędkość obrotowa 5900 obr/min 
Bufor 64 MB 
Kolor Nie dotyczy 
Wysokość 20.17 mm 
Szerokość 101.6 mm 
Głębokość 146.99 mm 
Waga 415 g 

 

6 Płyta główna:  
Obsługiwane rodziny procesorów Intel Core i7, Intel 
Core i5, Intel Pentium, Intel Celeron, Intel Core i3 
Gniazdo procesora Socket 1151 
Chipset Intel B250 
Typ obsługiwanej pamięci DDR4-
2133MHz,DDR42400MHz 
Ilość banków pamięci: 4 x DIMM 
Wewnętrzne złącza: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt. 
USB 2.0 - 2 szt. 
PCIe 3.0 x16 - 1 szt. 
SATA III (6 Gb/s) - 6 szt. 
PCIe 3.0 x1 - 2 szt. 
M.2 - 1 szt. 
Front Panel Audio 
Zewnętrzne złącza: USB Type-C - 1 szt. 
HDMI - 1 szt. 
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt. 
PS/2 - 2 szt. 
VGA (D-Sub) - 1 szt. 
DVI-D - 1 szt. 
RJ45 (LAN) - 1 szt. 
Audio jack - 3 szt. 
Obsługa wielu kart graficznych: Nie 
Obsługa ukladów graficznych w procesorach: Tak 
Układ audio: w standardzie HDA 
Dodatkowe informacje: Wsparcie dla RAID 
Format mATX 
Szerokość: 228 mm, Wysokość: 244 mm 
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7 Zasilacz:  
Moc minimalna: 450 W 
Standard: ATX 
Złącza: PCI-E 6-pin - 2 szt. 
SATA - 4 szt. 
PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 1 szt. 
FDD - 1 szt. 
MOLEX 4-pin - 4 szt. 
EPS12V 20+4 (24) pin - 1 szt. 
CPU 4+4 (8) pin - 1 szt. 
Sprawność: 87% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu. 
Układ PFC (korekcja współczynnika mocy): Aktywny 
Modularny: Pół modularny 
Średnica wentylatora: 140 mm 
Wysokość: 86 mm 
Szerokość: 150 mm 
Głębokość: 160 mm 

 

8 Obudowa:  
Typ obudowy: Middle Tower 
Standard płyty głównej: microATX, ATX 
Standard zasilacza: ATX 
Miejsca na wewnętrzne dyski/napędy: 4 x 3,5" 
Miejsca na zewnętrzne dyski/napędy: 2 x 5,25″ 
Maksymalna liczba wentylatorów: 5 
Zainstalowane wentylatory: 1 x 120mm (góra), 1 x 120mm 
(tył), 1 x 120mm (przód) 
Opcjonalne wentylatory: 1 x 120mm (góra), 1 x 120mm 
(przód) 
Wyprowadzone złącza: Wejście mikrofonowe - 1 szt. 
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. 
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt. 
USB 2.0 - 2 szt. 
Materiał: Tworzywo sztuczne, Stal 
Kolor: Czarny 
Dodatkowe informacje: Otwór wspomagający montaż 
chłodzenia na procesor 
Montaż zasilacza na dole obudowy 
Regulacja wentylatorów na zewnątrz obudowy 
Beznarzędziowy montaż dysków 
Beznarzędziowy montaż napędów 
Filtry antykurzowe 
Wysokość: 465 mm 
Szerokość: 192 mm 
Głębokość: 430 mm 
Waga: 6,0 kg 

 

9 Karta dźwiękowa: 
Rodzaj karty dźwiękowej: Wewnętrzna 
System dźwięku 7.1 
Interfejs PCI 
Próbkowanie: 24 bit 
Częstοtliwość próbkowania: 96 kHz 
Stosunek sygnału do szumu (SNR): 100 dB 
Obsługiwane standardy dźwięku: EAX Advanced HD 3.0 
Rodzaje wejść / wyjść: AUX - 1 szt. 
Wejście mikrofonowe - 1 szt. 
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe (jack 3,5 mm) - 3 szt. 
Dodatkowe informacje: Technologia CMSS 3D 
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10 Komunikacja 
wbudowana karta sieciowa 
 

 

11 Złącza 
- co najmniej 4 porty min. USB 3.0 
- gniazdo na karty: co najmniej SDXC – czytnik kart z USB 
3.0 
- złącze RJ-45 

 

12 Wejścia/wyjścia (wbudowane) 
Co najmniej: gniazdo słuchawek stereo 3,5 mm 

 

13 Zestaw musi zawierać dodatkowo 
Mysz bezprzewodową 
Klawiaturę bezprzewodową 
Kabel zasilający 

 

14 Oprogramowanie 
Parametry równoważności: 
Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows 
(posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach 
Windows Server 2016 
Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) 
Active Directory MS Windows (posiadaną przez 
Zamawiającego), WMI. Pełna integracja z systemami 
VideoTel, Płatnik oraz oprogramowaniem zakupowanym w 
ramach części II ZO.   
Pełna obsługa ActiveX 

 

Oferowany sprzęt/oprogramowanie (nazwa, model/typ, producent, numer, wyposażenie, parametry): 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
OKRES GWARANCJI (w miesiącach) ………………………………………………………………………………………………. 

Cena  
jednostkowa netto  

PLN 

Ilość 
Szt. 

Wartość netto  
PLN 

Stawka 
podatku VAT 

w % 

Wartość 
podatku VAT 

PLN 

Wartość brutto 
PLN 

A B C=A*B D E=C*D F=C+E 

 2     

Wartość netto oferty – zadanie 1 - słownie: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Wartość  brutto oferty – zadania 1 - słownie: ………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 2 – ZAKUP KOMPUTERA (przenośny)  – 4 SZTUKI 
wraz z licencjonowanym oprogramowaniem/systemem operecyjnym co najmniej WINDOWS 10 lub 

równoważnym o poniższych minimalnych parametrach technicznych i funkcjonalnych: 
(dot. realizacji Zadania 1 w ramach projektu poz. 7 KOSZTY ZWIĄZANE Z APARATURĄ NAUKOWO-BADAWCZĄ – 

Zakup komputera) 

Lp. Parametry  wg wymagań  Zamawiającego Opis spełnieni wymagań przez Wykonawcę 

1 Procesor:  
Procesor zgodny z architekturą x64 
liczba rdzeni minimum 4 
Bazowa częstotliwość procesora nie mniej niż 2.60 GHz  
zaprojektowany do pracy w urządzeniach typu notebook  
fabrycznie zamontowany przez producenta komputera  
na płycie z dedykowanym chipsetem 
Pozostałe wymagania: wydajność oceniona na minimum 
8100 pkt wg testu Passmark CPU Mark 

 

2 Karta graficzna:  
Zintegrowana karta graficzna z procesorem  
Częstotliwość podstawowa układu graficznego 350.00 
MHz  
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Maks. częstotliwość dynamiczna układu graficznego 1.05 
GHz wydajność oceniona na minimum 1005 Pkt wg testu 
Passmark G3D Mark  
Karta dedykowana  
Taktowanie rdzenia graficznego minimum 914MHz   
Częstotliwość taktowania pamięci minimum 2000MHz  
Szerokość interfejsu pamięci 128bit   
Umożlwiająca wyświetlanie obrazu w natywnej 
rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli,  
Wydajność oceniona na minimum 1790 Pkt wg testu 
Passmark G3D Mark 

3 Zainstalowana pamięć RAM: 
Co najmniej 16 GB 

 

4 Dysk SSD:  
Co najmniej 1 wewnętrzny dysk SSD o pojemności co 
najmniej 240 GB  złącze M.2 

 

5 Dysk HDD:  
Co najmniej 1 wewnętrzny dysk o pojemności co 
najmniej 1000 GB 5400 

 

6 Czytniki wewnętrzne 
Obsługujące karty co najmniej: SD, SDHC, SDXC 

 

7 Zintegrowane komponenty 
Karta graficzna – jak powyżej w pkt. 2,  
Karta dźwiękowa 
Karta sieciowa Gigabit LAN-RJ-45 
Karta sieciowa wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ 
Moduł bluetooth w standardzie co najmniej 4.1 
Mikrofon 
Głośnik lub głośniki stereo 
Kamera internetowa o rozdzielczości co najmniej 1,0 
MPix 

 

8 Zintegrowany wyświetlacz LCD 
- przekątna matrycy LCD 15,6’ 
- matryca IPS z podświetleniem LED i powłoką 
antyreflesyjną 
- rozdzielczość co najmniej: 1920 x 1080 pikseli 

 

9 Urządz. sterujące 
Tabliczka dotykowa 

 

10 Akumulator i bateria 
LI-ION maksymalny czas pracy na akumulatorze co 
najmniej 2-3 godziny, Na wyposażeniu zasilacz sieciowy 

 

11 Zintegrowane porty i interfejsy 
- co najmniej RJ-45-1 szt,  
- co najmniej 2 porty USB 3.0 
- co najmniej 1 porty USB 2.0 
- HDMI – 1 szt. 
- czytnik kart pamięci 
- combo audio (mikrofon/słuchawki) lub wejście na 
mikrofon i wyjście na słuchawki 
- wejście zasilacza 

 

12 Wyposażenie dodatkowe 
Mysz optyczna z rolką 
Kabel zasilający 

 

13 Oprogramowanie 
Parametry równoważności: 
Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows 
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(posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach 
Windows Server 2016 
Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) 
Active Directory MS Windows (posiadaną przez 
Zamawiającego), WMI. 
Pełna integracja z systemami VideoTel, Płatnik oraz 
oprogramowaniem zakupowanym w ramach części II ZO.   
Pełna obsługa ActiveX 

14 Klasa produktu 
Komputer przenośny 

 

15 Certyfikaty i standardy 
Komputery w oferowanych konfiguracjach spełniających 
wymagania minimalne w całości wyprodukowane i 
zmontowane przez producenta oferowanych 
komputerów. 
Zgodność oferowanego komputera z dyrektywą 
2004/108/EC 

 

Oferowany sprzęt/oprogramowanie (nazwa, model/typ, producent, numer, wyposażenie, parametry): 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
OKRES GWARANCJI (w miesiącach) ………………………………………………………………………………………………… 

Cena  
jednostkowa netto  

PLN 

Ilość 
Szt. 

Wartość netto  
PLN 

Stawka 
podatku VAT  

w % 

Wartość podatku 
VAT 
PLN 

Wartość brutto 
PLN 

A B C=A*B D E=C*D F=C+E 

 4     

Cena netto oferty – zadanie 2 - słownie: ………………………………………………………………………………………………… 

Cena brutto oferty – zadanie 2 - słownie:……………………………………………………………………………………………….. 

Zadanie 3 – ZAKUP DYSKÓW TWARDYCH – 1 ZESTAW 
(dot. realizacji Zadania 1 w ramach projektu poz. 10 KOSZTY OGÓLNE – Dyski twarde) 

Lp. Parametry  wg wymagań  Zamawiającego Opis spełnienia wymagań przez Wykonawcę  

 - oferowany sprzęt 
(nazwa, model/typ, producent, 

numer, wyposażenie, parametry) 

1.  Zestaw składający się z 8 szt. zewnętrznych 
przenośnych dysków twardych w obudowie o 
pojemności nie mniejszej niż 1 TB 

 

Cena  
jednostkowa netto  

PLN 

Ilość 
Szt. 

Wartość netto  
PLN 

Stawka 
podatku VAT  

w % 

Wartość podatku 
VAT 
PLN 

Wartość brutto 
PLN 

A B C=A*B D E=C*D F=C+E 

 8     

Cena netto oferty – zadanie 3 - słownie: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Cena brutto oferty – zadanie 3 - słownie: ………………………………………………………………………………………………………… 
OKRES GWARANCJI (w miesiącach) ………………………………………………………………………………………………… 

ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA (suma wartości brutto ofert  w zadaniach 1,2,3) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
Słownie : …………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I (dni) : …………………………………………….……………………….. 
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CZĘŚĆ II – LICENCJONOWANE  OPROGRAMOWANIE: 
Zadanie 4 – ZAKUP OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DO OBRÓBKI GRAFICZNEJ – 2 SZT. 
(dot. realizacji Zadania 1 w ramach projektu poz. 8 KOSZTY ZWIĄZANE Z APARATURĄ NAUKOWO-BADAWCZĄ – 
Zakup oprogramowania do obróbki graficznej) 

Lp. Parametry  wg wymagań  Zamawiającego Opis spełnienia wymagań przez Wykonawcę 

1. oprogramowanie komputerowe do obróbki 
graficznej - CorelDRAW Graphics Suite X7 PL BOX 
licencja bezterminowa komercyjna  lub równoważny 

 

Cena  
jednostkowa netto  

PLN 

Ilość 
Szt. 

Wartość netto  
PLN 

Stawka 
podatku VAT  

w % 

Wartość 
podatku VAT 

PLN 

Wartość brutto 
PLN 

A B C=A*B D E=C*D F=C+E 

 2     

Cena netto oferty – zadanie 4 - słownie: 

Cena brutto oferty – zadanie 4 - słownie: 

Zadanie 5 – ZAKUP OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DO OBRÓBKI GRAFICZNEJ – 2 SZT. 
(dot. realizacji Zadania 1 w ramach projektu poz. 9 KOSZTY ZWIĄZANE Z APARATURĄ NAUKOWO-BADAWCZĄ – 

Zakup oprogramowania do obróbki graficznej) 

Lp. Parametry  wg wymagań  Zamawiającego Opis spełnienia wymagań przez Wykonawcę 

1.  oprogramowanie komputerowe do obróbki 
graficznej - Adobe After Effects CS6 Win Program 
licencja bezterminowa komercyjna lub równoważny 

 

Cena  
jednostkowa netto  

PLN 

Ilość 
Szt. 

Wartość netto  
PLN 

Stawka 
podatku VAT  

w % 

Wartość 
podatku VAT 

PLN 

Wartość brutto 
PLN 

A B C=A*B D E=C*D F=C+E 

 2     

Cena netto oferty – zdanie 5 -  słownie: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Cena brutto oferty – zadanie 5 - słownie: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 6 - ZAKUP OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DO OBRÓBKI DŹWIĘKOWEJ – 2 SZT. 
(dot. realizacji Zadania 1 w ramach projektu poz. 10 KOSZTY ZWIĄZANE Z APARATURĄ NAUKOWO-BADAWCZĄ – 

Zakup oprogramowania do obróbki dźwiękowej) 

Lp. Parametry  wg wymagań  Zamawiającego Opis spełnienia wymagań przez Wykonawcę 

1. oprogramowanie komputerowe do obróbki 
dźwiękowej - Sound Forge Pro 11 BOX licencja 
bezterminowa komercyjna lub równoważny   

 

Cena  
jednostkowa netto  

PLN 

Ilość 
Szt. 

Wartość netto  
PLN 

Stawka 
podatku VAT  

w % 

Wartość 
podatku VAT 

PLN 

Wartość brutto 
PLN 

A B C=A*B D E=C*D F=C+E 

 2     

Cena netto oferty – zdanie 6 - słownie:………………………………………………………………………………………………………………… 

Cena brutto oferty – zadanie 6 - słownie: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Zadanie 7 - ZAKUP OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DO OBRÓBKI GRAFICZNEJ – 2 SZT. 
(dot. realizacji Zadania 1 w ramach projektu poz. 15 KOSZTY ZWIĄZANE Z APARATURĄ NAUKOWO-BADAWCZĄ – 

Zakup oprogramowania komputerowego do obróbki graficznej) 

Lp. Parametry  wg wymagań  Zamawiającego Opis spełnienia wymagań przez Wykonawcę 

1. oprogramowanie komputerowe do obróbki 
graficznej: Adobe Illustrator CS6 PL licencja 
komercyjna, wieczysta  lub równoważny 
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Cena  
jednostkowa netto  

PLN 

Ilość 
Szt. 

Wartość netto  
PLN 

Stawka 
podatku VAT  

w % 

Wartość 
podatku VAT 

PLN 

Wartość brutto 
PLN 

A B C=A*B D E=C*D F=C+E 

 2     

Cena netto oferty  - zadanie 7 - słownie: 

Cena brutto oferty – zadanie 7 - słownie: 

ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA (suma wartości brutto ofert w zadaniach 4,5,6,7) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
Słownie : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ II (dni) ……………………………………………………………………… 
 
Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, że:  

 Zapoznałem/łam się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję 
warunki w nim zawarte. 

 Spełniam i akceptuję wszystkie warunki udziału w postępowaniu zawarte w Zapytaniu ofertowym 
Quizer/RR-1/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w ramach projektu „Stworzenie innowacyjnej platformy 
interaktywnej Quizer w wyniku realizacji prac B+R” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, 
Działanie 1.2 Badania celowe. 

 Oświadczam, że zdobyłem/-am konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 

 Cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie elementy przedmiotu zamówienia oraz koszty realizacji i nie 
ulegnie zmianie przez okres związania ofertą oraz przez okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

 Realizacja zamówienia będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

 Oświadczam, że oferta spełnia wszystkie parametry specyfikacji technicznej zawarte w zapytaniu 
ofertowym. 

 Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia. 

 Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne  
i nie posiadam zaległości podatkowych. 

 Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 
wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia. 

 Oświadczam, że jestem/ nie jestem* podatnikiem VAT. 

 Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek ich posiadania). 

 Oświadczam, że wobec firmy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości. 

 W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

 Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie i 
załącznikach są zgodne z prawdą. 

 Oświadczam, że wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji 
procedury Zapytania ofertowego Quizer/RR-1/2017 (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie 
Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883) oraz projektu „Stworzenie innowacyjnej platformy 
interaktywnej Quizer w wyniku realizacji prac B+R”. 

 Wyrażam zgodę na publiczne udzielenie informacji o moim udziale w postępowaniu ofertowym, w zakresie 
przewidzianym prawem powszechnie obowiązującym oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Oferta jest ważna przez 30 dni od dnia złożenia.  
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Do oferty załączam: 
 
Załącznik 2 do  Zapytania ofertowego: Quizer/RR-1/2017 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH 
LUB KAPITAŁOWYCH 
Referencje,  
Inne: ………………………….................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………..…………………………………… 
Data i  czytelny podpis Wykonawcy 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2  do Zapytania ofertowego: : Quizer/RR-1/2017 
 
 
……………………………………………… 
Nazwa, adres Oferenta 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 
 
 
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że pomiędzy moją osobą a EURO-FORUM Agnieszka Gudków Marek Gudków 
Spółka Jawna z siedzibą w Lublinie, przy ulicy Granicznej 4/7,8, NIP 946-255-70-00, reprezentowanym przez 
Agnieszkę Gudków i Marka Gudków nie zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe, odnoszące się do 
właściciela firmy lub osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osób wykonujących w 
jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, o 
których mowa w punkcie 4 zapytania ofertowego z dnia 12 maja 2017 r.  znak sprawy Quizer/RR-1/2017 
polegające w szczególności na: 
 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim , w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 

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

Data i czytelny podpis Wykonawcy  
 
 
 
 
 
 


