WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

data ……….....................................…........…………………

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

pieczęć oferenta

Oferta
Nazwa i adres oferenta:
………...................................................................…………………….........……………………………………………………………………

Nazwa i adres oferenta lub pieczęć nagłówkowa oferenta

Oferta obejmuje dostawę sprzętu komputerowego i systemu informatycznego zdalnego
monitoringu o następujących parametrach technicznych i funkcjonalności:
zestaw komputerowy: ........................................................................................................................................................................,
nazwa, model,...

L.p.
1

Nazwa
platforma
karta graficzna zintegrowana w
CPU
wyjścia obrazu na płycie
głównej

Minimalne
Intel LGA 1155

4

pamięci RAM

16 GB DDR3

5

porty

2
3

6
7

Oferowane

Intel HD Graphics 2500
D-Sub / DVI-D / HDMI

USB 3.0 /USB 2.0 /Serial
ATA III: 2/6 /4
obsługa wielu monitorów
Tak
obudowa
Cooler Master 690 II Lite
Wartość netto [PLN]
Podatek VAT (23 % VAT) [PLN]
Wartość brutto [PLN]

Tak

laptop :
.................................................................................................................................................................................................................,

nazwa, model,... np. ASUS R900VJ-YZ009H - 16 GB

L.p.
1
2

Nazwa
przekątna ekranu LCD
podświetlenie LED

Minimalne
18.4 cali
Tak

3

nominalna rozdzielczość LCD

1920 x 1080 pikseli

4

procesor

5

model procesora

6
7

wielkość pamięci RAM
pojemność dysku twardego

8

karta graficzna

9

interfejsy
zainstalowany system
operacyjny

Intel® Core™ i5
i5-3210M (2.5 GHz, 3.1
GHz Turbo, 3 MB Cache)
16 GB
1000 GB
NVIDIA GeForce GT
635M
2x USB 3.0, 2x USB

10

Windows 8
Wartość netto [PLN]
Podatek VAT (23 % VAT) [PLN]
Wartość brutto [PLN]
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Oferowane
Tak

wieloczynnościowe urządzenie drukujące: .....................................................................................................................,
nazwa, model,... np. HP LaserJet M1536dnf MFP

L.p.

Nazwa

Minimalne

Oferowane

Tak

Tak

2

technologia druku laserowa
monochromatyczna
rozmiar nośnika

A4

3

rozdzielczość druku w czerni

600 x 600 dpi

4
5
6
7
8

szybkość druku mono
skanera płaski
rozdzielczość skanera
obszar skanowania
opcje duplex

26 str./min

1

Tak

Tak

1200 x 1200 dpi
216 x 356 mm
Tak
Wartość netto [PLN]
Podatek VAT (23 % VAT) [PLN]
Wartość brutto [PLN]

Tak

System informatyczny zdalnego monitoringu:

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

opis, nazwa systemu, firma, zastosowane rozwiązania techniczne, itp.

posiadający następujące minimalne 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.
Nazwa systemu .....
Wartość netto [PLN]
Podatek VAT (23 % VAT) [PLN]
Wartość brutto [PLN]
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Warunki gwarancyjne i serwisowe dla sprzętu komputerowego:
L.p.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
zestaw komputerowy
laptop
wieloczynnościowe urządzenie
drukujące
System informatyczny zdalnego
monitoringu posiadający
Średnia warunki gwarancji

Minimalne [miesiące]
12
12

Oferowane[miesiące]

12
48
21

Łączna wartość oferty
Wartość oferty wynosi ............................... PLN netto.
Wartość podatku VAT (23 % VAT) wynosi ............................. PLN.
Wartość oferty brutto (z 23 % VAT) wynosi .................................... PLN.
Słownie brutto : ...........................................................................................

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

podpis i pieczęcie oferenta

Strona 3 z 3

