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Nowy Targ, dnia 20.12.2018 r. 

 

                                       

 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU 

dotyczące zakupu sprzętu komputerowego 

 

w ramach projektu pn.: 

,,Remont oraz modernizacja Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni 

regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja Miast, Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych 

ośrodków miejskich w regionie. 
 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

W związku z realizacją projektu pn.: ,,Remont oraz modernizacja Spółdzielczego Domu 

Kultury przy Al. Kopernika 12”, Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu 

zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie sprzętu komputerowego dla wyposażenia 

Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12 , 34-400 Nowy Targ. 

 

Ofertę należy złożyć pisemnie w siedzibie Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Nowym Targu Al. Kopernika 12; 34-400 Nowy Targ (I piętro) lub emailem skan na 

adres biuro @nsmnt.pl. 

 

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 27.12.2018 r. (czwartek) do godz. 14.00. 
 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu, Al. Kopernika 12, 34-400 Nowy 

Targ. 
 

2. Rodzaj i przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 5 fabrycznie nowych zestawów 

komputerowych wraz z oprogramowaniem. 
 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
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L.p. Nazwa Minimalne parametry 
Ilość 

(szt.) 

1. Jednostka centralna PC 

 procesor i-3 3.6 GHz, 4 rdzenie, 4 wątki, 

6 MB Cache 

 pamięć RAM: 8 GB RAM DDR4 2400 

MHz  

 karta grafiki: 2 GB  

 dysk twardy: 240 GB SSD M2 NVME 

prędkość: odczytu 3000 MB/s zapisu 1200 

MB/s 

 system operacyjny: Windows 10 pl 64 bit 

5 

2. Monitor 

 przekątna: 23” 

 rozdzielczość: 1920 x 1080 

 złącza: D-sub, HDMI 

 kąt widzenia: 178/178 

5 

3. Zestaw mysz+ klawiatura  5 

4. Zestaw głośników Moc sumaryczna szczytowa 6 W 5 

5. Pakiet aplikacji biurowej 
m.in.: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program 

do prezentacji (licencja komercyjna wieczysta) 
5 

6. Drukarka  

 funkcje: drukarka, kopiarka, skaner 

 komunikacja: USB, WiFi 

 rodzaj druku: laserowy 

 rozdzielczość druku: 2400 x 600 dpi 

 eksploatacja: toner min. na 1500 stron 

1 

7. 
Projektor bezprzewodowy 

(rzutnik) 

 technologia: 3LCD 

 rozdzielczość: 1280 x 800 

 jasność: 3600 ANSI lumenów 

 kontrast: 15000:1 

 trwałość lampy tryb ECO: 10000 h 

 komunikacja: WiFi 

 złącza: D-sub, HDMI 

1 

8. Program antywirusowy 

Zapewniający: ochronę przed wirusami, 

zagrożeniami internetowymi i wszelkim szkodliwym 

oprogramowaniem, ochronę prywatności i 

zabezpieczenie przed kradzieżą tożsamości, 

dodatkową warstwę zabezpieczeń podczas zakupów 

i transakcji bankowych online oraz bezpieczeństwo 

na najwyższym poziomie w miarę bez wpływu na 

wydajność urządzenia. 

5 

9 Gwarancja Minimum 24 miesiące  

 

Uwaga: wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako 

przykładowe i należy je rozpatrzyć z wyrazem ,,lub równoważne” albo ,,nie gorsze”. 

Wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 

materiałów czy urządzeń będących przedmiotem zamówienia – Zamawiający dopuszcza 
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możliwość zastosowania materiałów i urządzeń  równoważnych. Oznacza to, że przewidziane 

przez Wykonawcę do zastosowania urządzenia powinny spełniać co najmniej parametry 

określone w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty i nie powinny być gorsze od jej 

założeń. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych 

lub lepszych niż wskazane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego.  

 
 

4. Termin realizacji  – nie później niż do dnia 15.01.2019 r.  
 

5. Miejsce realizacji zamówienia: 

Komputery należy dostarczyć do siedziby Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 

12 w Nowym Targu (34-400 Nowy Targ). 
 

6. Sposób sporządzenia oferty 

Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku 

nr 1 do niniejszego zaproszenia do złożenia ofert. 

Do oferty należy dołączyć wykaz proponowanego sprzętu wraz z jego specyfikacją 

uwzględniającą wszystkie wymagania zawarte w pkt 3 oraz okres udzielonej gwarancji. 

 

 

 

Oferta niekompletna i złożona po wyznaczonym terminie składania ofert nie będzie 

rozpatrywana. Nabór ofert może zostać zamknięty bez wybrania Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 


