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DLAARTERII . CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W ORNONTOWICACH

W związku z koniecznością zakupu Sprzętu Komputerowego i Biurowego dla ARTerii -

Centrum Kultury i Promocji w ornontowicach W ramach Projektu ''Zakup sprzętu na
potrzeby rozwoju dziatalności kulturalnej w ARTerii - Centrum Kultury i Promocji
w Ornontowicach" w ramach Programu Rozwoj lnfrastruktury Kuttury/lnfrastruktura
Domów Kultury, zapraszam do sktadania ofert cenowych wedtug poniższych zasad.

Postępowanie jest prowadzone dta zamówienia o wartości szacunkowej nie
przekraczającej wyrażonej w ztotych równowartości kwoty 14.000 EURO (art. 4 pkt 8
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia2004 r. (tekst jednotity: Dz. U. Z
f010 r. Nr 113, poz.759 z poźn. zm.).

l. zAMAWlAJĄcY

Zamawiającym jest ARTeria - Centrum Kultury i Promocji w ornontowicach,
ut. Zwycięstwa 26, 43-178 ornontowice, te[. lf ax: 3f z35 46 98,
e- mai l: zastepca@centrumarteria. pl

il. RODZAJ ZAMOWIENIA

Rodzaj zamówienia - dostawa.
Przemiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych :

1. Komputer PC z monitorem LCD

Parametry nie gorsze niż:

Oprogramowanie: System operacyjny Microsoft Windows 7 Professionat, zainstalowany system operacyjny
nie wymagający aktyłvacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft, system operacyjny z
ticencją, sterowniki do wszystkich podzespotów zainstalowanych w komputerze, zaimplementowany
fabrycznie mechanizm odtwarzania systemu operacyjnego z ukrytej partycji znajdującej się na dysku
twardym lub równoważny
UWAGA! System operacyjny jest równowazny z systemem wyżej wymienionym, jeśti wspótpracuje z Active
Directory i reatizuje wszystkie funkcje przy pomocy tych samych ktawiszy na klawiaturze oraz skrótów
ktawiszowych w trakcie jego obstugi,
Wersja językowa polska

f*Enigt*rsłvłe
Kultury
il ffieiedz*c&wrm
&Warodclrnłe*gw.

PĘekt dofinansowany ze Środkow
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego



Podzespoty:
Procesor Procesor uzyskujący wynik co najmniej 4200 punktów w teście Passmark - CPU Mark wedtug
wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu-tist.php (do oferty
dotączyć wydruk ze strony z zaoferowanym procesorem).

Pamięć RAM nie mniej niż 4 GB DDR3 1333 MHz
Dyski twarde: 500 GB
Karta graficzna (zintegrowana) HD tub na wewnętrznej module PCI Express
Karta dźwiękowa zintegrowana
Rodzaj napędu-Super Multi DVD+i.RW/RAM
Karta sieciowa zintegrowana 1 0/1 00/1 000 Mbit/s
Wyjścia / wejścia: Liczba z|ączy USB 2.0 : 8
Liczba wyjść HDM| 1

Wyjście VGA-tak
Wyposażenie: instrukcja obstugi, Gwarancja minimum 24 miesiące typu on-site' mysz' klawiatura

Monitor LCD o przekątnej monitora nie mniejszej niz18,5 cala oraz rozdzie|,czości 136ó x768, gwarancja
producenta minimum 24 miesiące

2. Laptop

parametry nie gorsze niż:

Gwarancja
. minimum 2 lata typu on-site

przekątna ekranu LCD

o 15.6 cati LED

procesor

o Procesor Procesor uzyskujący wynik co najmniej 3600 punktów w teście Passmark . CPU Mark
wedtug wyników procesorów publikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu-tist.php (do oferty dotączyć wydruk ze strony z
zaoferowanym procesorem)

wietkość pamięci RAM

o 4GB

typ zastosowanej pamięci RAM

o DDR3 (1333 MHz)

pamięć RAM rozszerzalna do

o 8 GB (wolne jedno gniazdo na pamięć)

pojemność dysku twardego

. 500 GB

interfejs dysku twardego

. Serial ATA
napęd optyczny

o DVD+/-RW DL

karta graficzna
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. HD zintegrowana

wyjścia karty graficznej

. wyjście HDM|

Oprogramowanie: System operacyjny Microsoft Windows 7 Professiona[, zainstatowany system operaryjny
nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft, system operacyjny
z ticencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w komputerze,
zaimptementowany fabrycznie mechanizm odtwarzania systemu operaryjnego z ukrytej partycji
znajdującej się na dysku twardym lub równoważny
UWAGA! System operacyjny jest równoważny z systemem wyżej wymienionym, jeśli wspótpracuje
z Active Directory i realizuje wszystkie funkcje przy pomocy tych samych ktawiszy na klawiaturze
oraz skrótów ktawiszowych w trakcie jego obstugi,
Wersja językowa polska

typ akumulatora

o Bateria pozwalająca na min. 3h pracy w trybie standardowym

karta dźwiękowa

. wejście mikrofonu
o stereo

czytnik kart pamięci

.xD

. SDXC

. SDHC

.SD
o MS-Pro
. AĄMC
o Memory Stick

komunikacja

o LAN
o WiFi
o Btuetooth

interfejsy

. 2x USB 3.0

. eSata / USB

3. Urządzenie wielofunkcyjne (ksero)

parametry nie gorsze niż:

- prędkość kopiowania: nie mniej niŻf0 stron/min
- technologia drukowania: laser

formaty papieru: A3, A4

- podłączenie: USB 2.0
- automatyczny podajnik do druku dwustronnego
_ pojemność podajnika papieru: minimum B00 arkuszy

funkcje kopiowania: Automatyczne zmniejszanie/powiększanie, Zmniejszanie / Powiększanie,
Jedno skanowanie - wiele wydruków,
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4. DrukarkaA3

Parametry nie gorsze niż:

Technotogia druku: atramentowa
Format druku: A3+
Podajnik papieru 120 arkuszy
Druk Rozdzietczość w czerni 5760 x 1440 dpi
Rozdzielczość w kolorze 5760x1440 dpi
Szybkość druku w czerni 30 str/min
Szybkość druku w kolorze 30 str/min
Druk na ptytach CD/DVD tak
Wejścia/wyjścia Z|ącze UsB 2.0 Złącze Etnernet tak
|nne ztącza WiFi
Praca w sieci tak

5. SkanerA3

_ Rozdzielczość optyczna [dpi] 1200 x 1200

- oprogramowanie do obróbki dokumentów i zdjęć
z|ącze UsB 2.0

III. TERMIN REALIZACJI:

Do 10 sierpnia f012 r.

lV. WYMAGAN IA zAMAWlĄJĄcEGo

Wykonawca wykona w lw czynności zgodnie z wszelkimi przepisami prawa.

V. CENA OFERTA I SPOSOB JEJ PODANIA

Cena ryczattowa Wykonania ustugi musi być tak skalkulowana, aby pokrywata
wszelkie koszty wykonania ustugi: cena towaru, koszty dostarczenia.
Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i stownie, z Wyodrębnieniem podatku
VAT na formularzu ofertym (Zatącznik nr 1). Nie dopuszcza się wariantowości ceny,
jak i zmiany ceny w okresie realizatji zamóWienia.

Wykonawca udzieli gwaracji na przedmiot zamówienia minimum 24 miesiące.
oferta musi obejmować wszystkie pozycję zawarte w zapytaniu. Nie dopuszcza się
ofert cząstkowych i wariantowych.

V|. MlEJscE zŁoŻENlA oFERTY

oferty nateży sktadać w formie pisemnej, faxem 3f z35 46 98 lub e.mailem:
zastepca@centrumarteria.p[ (e.maitem akceptowane będą tytko skany podpisanych
dokumentow). oferty należy sktadać do dnia 9 tipca 701f r. do godziny 16.00.
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