
Zaproszenie do złożenia oferty 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) zaprasza do 

złożenia oferty cenowej na ,,Dostawę zestawów komputerowych do Szkoły Podstawowej nr 10 

w Rzeszowie". 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Gmina Miasto Rzeszów, ul, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, reprezentowana przez Dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie, ul. Dominikańska 4, 35-077 Rzeszów 

 

Opis 

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę 15 zestawów komputerowych  

(komputer i monitor). 

 

Wymagania dotyczące zamówienia: 

1) Komputer 

Lp. Opis Minimalne wymagania 

1. typ produktu Komputer klasy Biznes, dopuszczalny sprzęt 

poleasingowy bez wyraźnych uszkodzeń i dużego 

zużycia, tzw. Klasa ,,A lub A-". Komputery jednorodne 

technologicznie i wizualnie, wszystkie jednego 

producenta. 

 

2. Obudowa Mini desktop / SFF 

3. Napędy Napęd DVD-RW 

4. Procesor Zainstalowany minimum 4 rdzeniowy procesor 

osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 

7140 punktów w teście PassMark CPU MARK 

(www.cpubenchmark.net)  

(Na przykład procesor lntel i5-4570) 

 

5. Karta graficzna Osiągająca średnią wydajność na poziomie minimum 

710 punktów w teście PassMark G3D Mark 

(www.vidęclcardbenchmark. net), 

 

6. Karta 

dźwiękowa 

 

Zintegrowana karta dźwiękowa 

 

7. Pamięć 

operacyjna 

 

Zainstalowana: minimum SGB Typ: DDR3 lub szybszej 

 

8. Dysk twardy 1 SSD miń. 256GB o parametrach nie gorszych niż: 

Szybkość Odczytu min. 530 MB/s, 

Szybkość zapisu min.460 MB/s, 

MTBF 2000000 h, 

minimum 3-1etnia gwarancja na dysk 



 

 

9. Dysk twardy 2 Minimum 250GB 7200 obr/min 

10. Złącza 

zewnętrzne 

 

4x USB 3.1 w tym min. 1 z przodu obudowy 

6x USB 2,0 

2 x DP lub HDM| 

1x VGA 

RJ45 LAN 10/100/1000 Mb/s 

230V - Wbudowany zasilacz 

Gniazda Mikrofon / głośniki 

gniazdo słuchawkowe i z przodu obudowy) 

 

11. Wyposażenie Klawiatura - oryginalna QWERTY 

Mysz przewodowa z rolką 

Przewód sygnałowy cyfrowy do monitora (np. HDMl, 

DP, DVl) odpowiedni do zastosowanego monitora 

Kable zasilające do komputera i monitora 

 

12. System 

operacyjny 

 

64 bit Windows 10 Pro 

 

13. Gwarancja min. 12 miesięcy 

 

2) Monitor 

 

Lp. Opis Minimalne wymagania 

1. typ produktu dopuszczalny sprzęt poleasingowy bezusterkowy (bez 

przebarwień, bez uszkodzonych pixeli/rys, bez 

uszkodzeń obudowy, z równym podświetleniem, 

właściwym oddaniem kolorów/ostrości), tzw. Klasa 

,,A". Monitory jednorodne technologicznie i wizualnie, 

wszystkie jednego producenta 

 

2. Parametry wielkość min.21.5" 

rozdzielczość 1680x1050 lub ]_920x1080 linii 

minimalne kąty patrzenia pion 160o poziom 170o 

regulowana wysokość i regulowany kąt nachylenia 

ekranu. Wbudowane min. 2 gniazda USB. 

 

3. Gwarancja min. 12 miesięcy 

 

Termin realizacji zamówienia : 30.08.2019 r. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 26.08.2019 r. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2019 r. o godz. 10:30 w Szkole Podstawowej Nr 10              

w Rzeszowie. 

 



Ofertę należy złożyć lub przesłać w formie pisemnej, czytelną, podpisaną przez osobę 

uprawnioną w zamkniętej kopercie na adres: 

 

Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Dominikańska 4 35-077 Rzeszów z dopiskiem: 

,,Dostawa zestawów komputerowych do Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie” 

 

Oferent może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać. 

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

najniższa cena : waga kryterium 100 % 

 

Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty: 

- aktualny odpis właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej poświadczonego za zgodność z oryginałem, 

- wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 

 

Płatność za wykonanie dostawy nastąpi jednorazowo po zakończeniu dostawy i odbiorze przez 

Zamawiającego przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

 


