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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
na dostawa sprzętu komputerowego i systemu informatycznego zdalnego monitoringu

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT”
Ryszard Karwat, Ustrobna 281,
38-406 Odrzykoń
tel/fax; (013) 42 211 61, e-mail; info@luxgranit.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i systemu informatycznego
zdalnego monitoringu.
Wyszczególnienie sprzętu komputerowego:
•
•
•

zestaw komputerowy - 1 szt.,
laptop - 1 szt.
wieloczynnościowe urządzenie drukujące - 1 szt.

Parametry techniczne ww. sprzętu komputerowego:
•

zestaw komputerowy o następujących minimalnych parametrach: platforma: Intel LGA
1155, karta graficzna zintegrowana w CPU: Intel HD Graphics 2500, wyjścia obrazu na
płycie głównej: D-Sub / DVI-D / HDMI, pamięci RAM: 16 GB DDR3, porty USB 3.0 /
USB 2.0 / Serial ATA III: 2 / 6 / 4, obsługa wielu monitorów, obudowa: Cooler Master
690 II Lite.

•

laptop o następujących minimalnych parametrach: (ASUS R900VJ-YZ009H - 16 GB),
przekątna ekranu LCD 18.4 cali, podświetlenie LED, nominalna rozdzielczość LCD 1920
x 1080 pikseli, procesor Intel® Core™ i5, model procesora i5-3210M (2.5 GHz, 3.1 GHz
Turbo, 3 MB Cache), wielkość pamięci RAM 16 GB, pojemność dysku twardego 1000
GB, karta graficzna NVIDIA GeForce GT 635M, interfejsy 2x USB 3.0, 2x USB,
zainstalowany system operacyjny Windows 8.

•

wieloczynnościowe urządzenie drukujące o następujących minimalnych parametrach:
(HP LaserJet M1536dnf MFP) technologia druku laserowa monochromatyczna, rozmiar
nośnika A4, rozdzielczość druku w czerni 600 x 600 dpi, szybkość druku mono 26
str./min., skanera płaski, rozdzielczość skanera 1200 x 1200 dpi, obszar skanowania 216 x
356 mm, opcje duplex.

Minimalne warunki gwarancyjne i serwisowe dla sprzętu komputerowego:
•
•

12 miesięczna gwarancja, licząc od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru.
naprawa i czas usunięcia uznanej usterki w czasie trwania okresu gwarancji, realizowana
w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
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System informatyczny zdalnego monitoringu posiadający:
a) następujące funkcje:
•

•
•

•

•
•
•
•

mobilnego monitoringu, który w połączeniu z istniejącymi na zakładzie kamerami
monitorującymi stanowiska pracy oraz pozostałym sprzętem obsługującym te kamery
będzie
tworzył źródło pozyskiwania informacji o produkcji w czasie rzeczywistym,
informacji niezbędnych do podejmowania decyzji lub planowania produkcji lub usług,
dostarczać przez Internet, wykorzystując protokół http - tj. przeglądarkę internetowa;
informacje - co dzieje sie na zakładzie również w porze nocnej - wykorzystując nocny
monitoring zakładu pracy - tzn. całodobowo,
pełniącego rolę aplikacji internetowej jako węzła informacji o produkcji w czasie
rzeczywistym i węzła współpracy pomiędzy Wnioskodawcą i klientem, ma posiadać
możliwość
udostępniania dokumentów wybranym użytkownikom oraz
pozyskiwania nowych klientów,
on-line rejestracji klientów i
informowania ich o aktualnej produkcji i usługach.

b) minimalne warunki gwarancji i serwisowania:
•

48 miesięczna gwarancja, licząc od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru,

•

naprawa i czas usunięcia uznanej usterki w czasie trwania okresu gwarancji,
realizowana będzie w terminie możliwie jak najkrótszym, nie przekraczającym 14 dni od
daty zgłoszenia reklamacji.

c) hosting na system informatyczne zapewnia Zamawiający.

3. Składanie ofert.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 czerwca 2014 roku. Nie dopuszcza się
składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia do dnia 15 września 2014 roku.

5. Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą – 60 dni.

6. Kryteria i ocena złożonych ofert.
•

cena – 80%,

•

warunki gwarancji i serwisowania – 20%.
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7. Sposób wyliczenia punktów.
Dla kryterium cena - 80%:
Oznaczenia:
Ofc_min - Wartość netto oferty cenowo najniższej,
Ofc - Wartość netto oferty ocenianej,
Pkc - punkty w kryterium.
Wzór wyliczający punkty:
Pkc = { Ofc_min/Ofc } * 100 * 80% [pkt]
Dla kryterium warunki gwarancji i serwisowania - 20%:
Oznaczenia:
Ofg_max - największa średnia liczba miesięcy gwarancji w ofercie,
Ofg - średnia liczba miesięcy gwarancji oferty ocenianej,
Pkg - punkty w kryterium.
Wzór wyliczający punkty:
Pkg = { Ofg/Ofg_max} * 100 * 20% [pkt]
Wzór wyliczający zsumowane punkty:
Oznaczenia:
Pkcg - punkty zsumowane z ww. kryteriów
Pkcg = { Pkc + Pkg } [pkt]

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

11 czerwca 2014 roku , Ryszard Karwat, Właściciel
Data, imię i nazwisko oraz stanowisko (funkcja) osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy
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