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Rozdział I. 

Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2,  

02-973 Warszawa, Polska 

NIP: 525-15-75-083 

e-mail: ob.sekr@obpan.pl 

Telefon (22) 754 26 10 

Pon. - Pt. godz. 7:30 -  15:30 

Strona internetowa: www.ogrod-powsin.pl 
 

Rozdział II. 

Tryb udzielenia zamówienia. 

 

1. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

zapytania ofertowego. Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia nie przekracza progów 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.)  
 

Rozdział III. 

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do PAN Ogrodu Botanicznego-

CZRB w Powsinie.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu. 

3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykazanie równoważności oferowanego 

przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu 

zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt 

lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od 

przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty 

równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać 

będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej 

(dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności 

produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu 

zamówienia. 

4. Zamawiający wymaga co najmniej 36 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony sprzęt 

komputerowy oraz nieodpłatnej naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym. 

5. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień, kody CPV: 

30213000-5 Komputery osobiste 

30213300-8 Komputer biurkowy 

30231300-0 Monitory ekranowe 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować realizację 

całości zamówienia. 

8. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego. 

9. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 

Rozdział IV. 

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

 

Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl 

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Maciej Jabłoński - tel. 22 648 

38 56 wew. 156  
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Rozdział V. 

Termin wykonania zamówienia 

 

Dostawy należy dokonać maksymalnie w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy 

 

Rozdział VI. 

Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony, w przypadku wykazania się przez 

Wykonawcę, że:  

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje, należycie, min. 2 dostawy o 

wartości co najmniej 80 000 zł brutto każda o charakterze rodzajowo podobnym do 

przedmiotu zamówienia tj. dostawa sprzętu komputerowego. 

 

Rozdział VII. 

Przesłanki wykluczenia z postępowania 

 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 

którakolwiek z przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 22 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn zm.).  

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy, 

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 

szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 

dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

Rozdziału VI ust. 2. 

4. Zamawiający może wykluczać Wykonawcę na każdym etapie prowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

Rozdział VIII. 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 

 

1. Wykonawca wraz z formularzem ofertowym składa stosowne oświadczenie, iż nie podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek w Rozdziale VII (według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu). 



Strona 4 z 40 

                                                              

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 

niepodleganiu wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów:  

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda: 

a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. Wzór 

stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu. 

2) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego: 

a) certyfikat lub inny dokument potwierdzający zgodność oferowanych przez Wykonawcę 

urządzeń z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej (potwierdzający, że oferowane przez 

Wykonawcę urządzenia zawierają niezbędne ograniczenia w zawartości materiałów 

szkodliwych: ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych 

bifenyli i polibromowanych eterów fenylowych); 

b) dokument Deklaracji zgodności CE oferowanych urządzeń potwierdzający, że 

oferowane przez Wykonawcę urządzenia spełniają wymagania dyrektyw tzw. „Nowego 

Podejścia" Unii Europejskiej; 

c) certyfikat lub inny dokument potwierdzający, że oferowane przez Wykonawcę 

urządzenia są kompatybilne z systemem operacyjnym Microsoft Windows (wydruku ze 

strony Microsoft WHCL). 
 

 

Rozdział IX. 

Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co 

najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

Rozdział X. 

Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz ofertowy 

stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu. Dopuszcza się złożenie oferty na 

własnym formularzu ofertowym pod warunkiem zamieszczenia w nim wszystkich informacji 

wymaganych przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o 

zamówieniu, w języku polskim i w formie pisemnej. 
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Rozdział XI. 

Miejsce oraz termin składania ofert. 

1. Miejsce składania ofert - ofertę należy złożyć w sekretariacie w budynku „Gronówek” w Polskiej 

Akademii Nauk Ogrodzie Botanicznym - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w 

Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa” w godz. 8.00 - 15.00 

lub 

drogą mailową na adres: ob.sekr@obpan.pl 

2. Termin składania ofert - 12/06/2019 r. do godz. 10:00, 

3. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. 

 

Rozdział XII. 

Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 

poda cenę jednostkową brutto i obliczy wartość zamówienia brutto według zasady przedstawionej 

w tabeli (kalkulacji) - ilość szt. razy cena jednostkowa brutto za szt. 

2. Cena oferty brutto zawiera stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn zm.). 

3. W cenie brutto oferty należy uwzględnić wartość wszystkich elementów zamówienia potrzebnych 

do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także wszelkie inne koszty niezbędne do należytego 

zrealizowania zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących podatków. 

4. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty. 

5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 

przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.: 

a) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół, 

b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę. 

6. Cenę oferty należy podać w polskich złotych, Zamawiający nie dopuszcza rozliczania się z 

Wykonawcą w innej walucie niż PLN. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek 

poinformować Zamawiającego, czy wybór Jego oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. 

8. Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2174 ze zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów, oblicza cenę oferty bez uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT, w 

formularzu podając wyłącznie wartość netto. Zamawiający w takim przypadku zastosuje zapisy 

ust. 7. 

9. Wykonawca zagraniczny, w przypadku dostawy objętej przepisami rozporządzenia Rady (EWG) 

nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 

(Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (t. j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 167 ze zm.), kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia należnych w Polsce należności 

przywozowych (cło). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do obowiązku uiszczenia 

należności przywozowych, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w 

niej ceny należności przywozowe, które miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku uiszczenia opłat przywozowych, wskazując nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku uiszczenia 

tychże opłat, oraz wskazując ich wartość bez kwoty opłat przywozowych (cło). 
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Rozdział XIII. 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie 

się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 

 

 

Nr 
 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta 

za kryterium 

1 Cena (C) 80 80 punktów 

2 Dodatkowy okres gwarancji (G) 20 20 punktów 

 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami: 

 

1) W ramach kryterium „Cena” (C) - oferta zostanie oceniona na podstawie podanej przez 

Wykonawcę w ofercie ceny brutto podanej w Formularzu oferty. Ocena punktowa w ramach 

kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

 

 

 

Cmin 

C = ----------------- x 80 pkt, 

Cbad 

gdzie: 

 

Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę z podatkiem VAT, 

Cbad – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, 

C – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena. 

 

2) W ramach kryterium „Dodatkowy okres gwarancji”, oznaczone jako „G” zostanie ocenione na 

podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę wydłużenia okresu gwarancji ponad minimalny 

36 miesięczny okres gwarancji jaki Wykonawca jest zobowiązany udzielić. W przypadku 

wydłużenia okresu gwarancji Wykonawca zaznaczy odpowiednią liczbę miesięcy w pkt 1 w 

formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu, na którą 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu dodatkowy okres gwarancji na dostarczony sprzęt 

komputerowy. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego dostawy sprzętu komputerowego. Wykonawca otrzyma następującą 

liczbę punktów za: 

 

- zaoferowany okres gwarancji: 36 miesięcy - 0 pkt, 

- wydłużenie okresu gwarancji o 12 miesięcy - 10 pkt, 

- wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące - 20 pkt. 

 

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej z opcji w formularzu ofertowym 

w pkt 1, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje wydłużenia okresu gwarancji na 

dostarczony sprzęt komputerowy i oferuje 36-miesięczny wymagany okres gwarancji, a w 

ramach ww. kryterium oferta otrzyma 0 pkt. Zamawiający nie przyznaje dodatkowej liczby 

punktów za oferowanie wydłużenia okresu gwarancji powyżej 24 miesięcy. Jeżeli 

Wykonawca zaoferuje wydłużony okres gwarancji powyżej 24 miesięcy, to Zamawiający 
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przyjmie, że Wykonawca oferuje wydłużony okresu gwarancji na dostarczony sprzęt 

komputerowy 24 miesiące i taki okres wydłużonej gwarancji wpisze do umowy 

 

 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów 

uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów, z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku: 

 

Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru: 

S = C + G  

gdzie: 

S - łączna suma punktów badanej oferty 

C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena” 

G - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Dodatkowy okres gwarancji” 

 

4. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, Zamawiający wybierze 

ofertę z niższą ceną. 

 

 

Rozdział XIV. 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. 

2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona 

na tablicy ogłoszeń oraz miejscach publikacji ogłoszeń i informacji o których mowa Rozdziale I. 

 

 

Rozdział XV. 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk, Pałac Kultury i 

Nauki, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, skrytka pocztowa 24, tel. (22) 182-60-00; jednostka 

pomocnicza: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, tel. 22 754 26 10, e-mail: 

ob.sekr@obpan.pl; 

 Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 

skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej iod@pan.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz przez okres 

archiwizacji dokumentów wynikający z innych przepisów prawa; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku danych osobowych 
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przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także z zawarciem i realizacją 

umowy, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta 

została wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
1
; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
2
   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, (a 

w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana i z którym Zamawiający zawrze 

umowę  - także art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

).

                                                           
1
 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

2
 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu  
 

OFERTA 

(wzór formularza ofertowego) 
 

Zamawiający: 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2,  

02-973 Warszawa, Polska 

NIP: 525-15-75-083 

Tel.: (22) 754 26 10, adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl  

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

NIP .................................................... REGON ....................................................... 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

Numer telefonu:............................................. 

e-mail ............................................................. 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu składamy niniejszą ofertę w postępowaniu pn: „Dostawa 

sprzętu komputerowego do PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie” oferując wykonanie 

całości przedmiotu zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ: 

 

CENA OFERTY BRUTTO …………………….. zł  

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

w tym wartość podatku VAT: …………..(słownie …………………..……............................zł) 

 

CENA OFERTY NETTO …………………….. zł  

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

Cenę ofertową obliczono zgodnie z poniższą kalkulacją: 

Lp. Nazwa produktu 
Ilość w 

sztukach 

Cena 

jednostkowa 

brutto za szt. 

(w PLN) 

Wartość zamówienia 

brutto 

 (w PLN) 

1 2 3 4 5 = 3x4 

1. 

Komputer stacjonarny 

………………………. 

Nazwa producenta (jeśli dotyczy) 

………….…………. 

Model (jeśli dotyczy) 

Wykonawca podaje nazwę producenta i 

model oferowanego komputera 

stacjonarnego –  

32   
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2.  

Komputer stacjonarny 

………………………. 

Nazwa producenta (jeśli dotyczy)  

………….…………. 

Model (jeśli dotyczy) 

Wykonawca podaje nazwę producenta i 

model oferowanego komputera 

stacjonarnego – 

5   

3.  

Monitor stacjonarny 

………………………. 

Nazwa producenta  

………….…………. 

Model  

Wykonawca podaje nazwę producenta i 

model oferowanego monitora 

stacjonarnego – 

13   

4.  

Monitor stacjonarny 

………………………. 

Nazwa producenta  

………….…………. 

Model  

Wykonawca podaje nazwę producenta i 

model oferowanego monitora 

stacjonarnego – 

1   

1. Oferujemy wydłużenie okresu gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy ponad 

wymagany przez Zamawiającego okres 36 miesięcy liczonej od daty podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. 

Zaznacza Wykonawca w zależności jaki wydłużony okres gwarancji oferuje 

 

(*właściwe zaznaczyć): 

                   o 12 miesięcy 

                   o 24 miesiące 

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej z opcji w formularzu ofertowym, 

Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje wydłużenia okresu gwarancji na dostarczony 

sprzęt komputerowy i oferuje 36-miesięczny okres gwarancji, a w ramach ww. kryterium oferta 

otrzyma 0 pkt. 

 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 
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3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach wskazanych w ofercie.   

4. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu o  

Zamówieniu, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym 

dniem biegu terminu. 

5. Oświadczam(y), że wybór naszej oferty będzie/ nie będzie
3
 prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.  

 

Z uwagi na to, iż wybór naszej oferty będzie 

prowadził do powstania obowiązku 

podatkowego u Zamawiającego 

wskazuję(emy): Nazwa (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do powstania obowiązku 

podatkowego u Zamawiającego
4
 

Wartość towaru lub usługi bez podatku od 

towarów i usług 

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

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

6. Oferta została złożona na ……. parafowanych i kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 

……………….............................................................. 
(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Wykonawca skreśla niewłaściwe. 
4 Wykonawca wypełnia tabelę tylko w przypadku, gdy wybór jego oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
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Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego 

 

Opis oferowanego sprzętu  

1.  

Komputer stacjonarny - 32 szt. 

 

 

Model (jeśli dotyczy) :…………………….. 

(podaje Wykonawca) 

 

Seria (jeśli dotyczy) : …………………….. 

(podaje Wykonawca) 

 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne 

komputerów 

Dane techniczne oferowanego sprzętu – 

(wypełnia Wykonawca) 

1.  Zastosowanie 

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, 

aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 

2.  Płyta główna 

Wyposażona w minimum 2 złącza DIMM. Płyta 

główna obsługująca minimum 32GB RAM oraz 

posiadająca minimum 4 złącza SATA III. 

Producent i model płyty głównej (podaje 

Wykonawca): 

………………………….. 

………………………….. 

 

Liczba złączy DIMM (podaje Wykonawca): 

………………………….. 

 

Maksymalna liczba obsługiwanej pamięci 

(podaje Wykonawca): 

………………………….. 

 

Liczba złączy SATA : 

 

SATA III:   ………………………………… 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

3.  Procesor 

Procesor klasy x64, minimum sześciordzeniowy, 

minimum sześciowątkowy, zaprojektowany do 

pracy w komputerach,  taktowany zegarem co 

najmniej 3,0  GHz, pamięcią cache CPU co 

najmniej 9MB, lub procesor równoważny, klasy 

x64. 

Za równoważny Zamawiający uznaje procesor, 

który osiągnie w teście wydajności PassMark 

PerformanceTest (wyniki dostępne na stronie: 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html 

) wynik co najmniej 12673 punktów (wynik na 

dzień 4.06.2019) - stanowi załącznik nr 1 do SOPZ 

 

Producent i model procesora (podaje 

Wykonawca): 

………………………….. 

………………………….. 

 

Liczba rdzeni (podaje Wykonawca):  

………………………..…… 

 

Liczba wątków (podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Częstotliwość taktowania procesora 

(podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Pamięć Cache (podaje Wykonawca):  

………………………..…… 
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Liczba punktów w teście PassMark 

PerformanceTest (podaje Wykonawca w 

oparciu o ranking dostępny na stronie 

www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html): 

………………………..…… 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

4.  Pamięć RAM 

Minimum 8GB, częstotliwość minimum 2600 

MHz, kompatybilna z płytą główną, oferowaną 

przez Wykonawcę. 

 

 

Producent i model pamięci RAM (podaje 

Wykonawca): 

………………………….. 

 

Ilość pamięci RAM (podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Liczba modułów RAM (podaje Wykonawca) 

 

…………………………….. 

 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

5.  Dysk twardy 

Dysk twardy technologii SSD o pojemności 

minimum 500 GB z interfejsem SATA III.  

Szybkość odczytu 560MB/s, szybkość zapisu 

530MB/s  

Producent i model dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………….. 

 

Pojemność dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Interfejs dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

6.  
Karta 

graficzna 

Karta graficzna zintegrowana z CPU 

 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

7.  
Karta 

dźwiękowa 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 

zgodna z High Definition. 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

8.  

Obudowa 

oraz 

diagnostyka 

Obudowa powinna być przystosowana do pracy w 

pozycji stojącej. 

 

W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę 

komputera musi być wbudowany wizualny lub 

dźwiękowy system diagnostyczny, służący do 

sygnalizowania i diagnozowania problemów z 

komputerem i jego komponentami a w 

szczególności musi sygnalizować min.: 

Typ obudowy (podaje Wykonawca):  

………………………..…… 

 

 

Obudowa przystosowana do pracy w 

pozycji stojącej: 

Tak/Nie* 
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 uszkodzenie lub brak pamięci RAM 

 uszkodzenie kontrolera Video 

 awarię BIOS’u 

 awarię procesora 

 

Oferowany system diagnostyczny nie może 

wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów 

wymaganych w specyfikacji, 

Każdy komputer powinien być oznaczony 

niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym 

na obudowie oraz musi być wpisany na stałe w 

BIOS. 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie 

zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 

metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub 

kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) 

Możliwość zastosowania zabezpieczenia 

fizycznego: 

TAK / NIE * 

 

Sygnalizacja (podaje Wykonawca): 

Awaria RAM:………………. 

Awaria Video:……………… 

Awaria BIOS:………………. 

Awaria procesora:………….. 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

9.  
Karta 

sieciowa 

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, 

zintegrowana z płytą główną,  

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

10.  Porty i złącza 

 

Wyjścia na wyświetlacze zewnętrzne: 

Minimum  1 złącze D-Sub oraz 1 złącze HDMI 

 

 

 

Porty USB: 

Minimum 2 porty USB 2.0 i minimum 4 porty 

USB 3.0 z czego minimum 2 porty USB 

umieszczone na panelu przednim obudowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe: 

- Minimum 1 port audio – wyjście słuchawkowe 

- Minimum 1 port audio – wejście mikrofonu 

- Minimum 1 port audio – wejście/wyjście liniowe 

 

Port wyjścia słuchawkowego musi znajdować się 

na przednim panelu. 

 

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz 

obudowy komputera) portów USB oraz 

wyjść/wejść audio nie może być osiągnięta w 

wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

 

Wyjścia na wyświetlacze zewnętrzne 

(podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

………………………..…… 

………………………..…… 

 

 

Liczba złącz HDMI/Display Port (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

 

 

Liczba portów USB łącznie (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… , 

w tym: 

 

Liczba portów USB 2.0 (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Liczba portów USB 3.0 (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Liczba portów USB na przednim panelu 

obudowy (podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

 

 

Liczba portów audio na przednim panelu 

obudowy (podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

………………………..…… 
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Porty audio z tyłu obudowy (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

………………………..…… 

………………………..…… 

………………………..…… 

………………………..…… 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

11.  Klawiatura 

 

Klawiatura USB w układzie polski-programisty. 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

12.  Mysz 

 

Mysz optyczna lub laserowa USB z minimum 

dwoma klawiszami oraz rolką (scroll). 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

13.  BIOS 

Minimalne funkcjonalności:  

Możliwość odczytania z BIOS poniższych 

informacji bez uruchamiania systemu 

operacyjnego z dysku twardego komputera lub 

innych, podłączonych do niego urządzeń 

zewnętrznych:  

 wersji BIOS’u oraz dacie jego powstania 

 nazwie produktu 

 numerze seryjnym 

 typie procesora wraz z informacją o jego 

taktowaniu, ilości rdzeni i ID, wielkości 

pamięci cache 

 wielkości zainstalowanej pamięci RAM, 

magistrali na jakiej pracuje oraz o jej typie 

 

 Funkcja blokowania/odblokowania, ustawienia 

kolejności BOOT-owania. 

 Możliwość ustawienia hasła dostępu do BIOS-u 

bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 

twardego komputera lub innych podłączonych 

do niego urządzeń zewnętrznych 

 Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz 

blokowania startu systemu operacyjnego, 

(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła 

nawet w przypadku odłączenia wszystkich 

źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 

 Obsługa PXE Boot 2.1 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

14.  
System 

operacyjny 

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 

Professional 64 Bit lub równoważny.  

 

Spełnia/Nie spełnia* 

15.  

 

Certyfikaty i 

standardy 

Wymogi dotyczące urządzeń i producenta: 

1) Mając na celu dbałość o zmniejszenie ilości 

substancji niebezpiecznych przenikających do 

środowiska z odpadów elektrycznych i 

elektronicznych Zamawiający wymaga aby 

oferowane przez Wykonawcę urządzenia 

zawierały niezbędne ograniczenia w 

 

Spełnia/Nie spełnia* 
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zawartości materiałów szkodliwych: ołowiu, 

rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, 

polibromowanych bifenyli i polibromowanych 

eterów fenylowych. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu 

Zamawiający żąda posiadania przez 

Wykonawcę dokumentu potwierdzającego 

zgodność urządzeń z dyrektywą RoHS Unii 

Europejskiej wraz z tłumaczeniem na język 

polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

2) Zamawiający wymaga aby oferowane przez 

Wykonawcę urządzenia spełniały wymagania 

dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii 

Europejskiej. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu 

Zamawiający żąda posiadania przez 

Wykonawcę dokumentu Deklaracji zgodności 

CE  wraz z tłumaczeniem na język polski 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

3) Zamawiający wymaga aby oferowane przez 

Wykonawcę urządzenia były kompatybilne z 

systemem operacyjnym dostarczonym wraz z 

komputerem. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu 

Wykonawca potwierdzi kompatybilność z 

systemem operacyjnym dostarczonym wraz z 

komputerem wydrukiem ze strony Microsoft 

WHCL. 

16.  Gwarancja 

Urządzenia powinny być objęte serwisem 

gwarancyjnym producenta przez okres min. 36 

miesięcy
5
. Gwarancja powinna być świadczona w 

miejscu użytkowania komputera, tj. siedzibie 

Zamawiającego. Gwarancja powinna być 

realizowana w czasie nie dłuższym niż 1 dzień 

roboczy od momentu zgłoszenia. 

Zamawiający wymaga, aby serwis urządzeń 

przeprowadzany był przez podmiot stosujący 

odpowiedni poziom organizacji i monitoringu 

poszczególnych procesów gwarantujących wysoką 

jakość świadczonych usług serwisowych. 

Wykonawca oświadcza, że serwis urządzeń będzie 

realizowany przez producenta lub autoryzowanego 

partnera serwisowego producenta. 

Wykonawca oświadcza, że w przypadku awarii 

dysków twardych, dysk pozostaje u 

Zamawiającego. 

Okres gwarancji (minimum 36 miesięcy) 

(podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

 

 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

                                                           
5
 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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2.  

 

Komputer stacjonarny - 5 szt. 

 

 

Model (jeśli dotyczy) :…………………….. 

(podaje Wykonawca) 

 

Seria (jeśli dotyczy) : …………………….. 

(podaje Wykonawca) 

 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne 

komputerów 

Dane techniczne oferowanego sprzętu – 

(wypełnia Wykonawca) 

1.  Zastosowanie 

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, 

aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 

2.  Płyta główna 

Wyposażona w minimum 2 złącza DIMM. Płyta 

główna obsługująca minimum 32GB RAM oraz 

posiadająca minimum 4 złącza SATA III. 

Producent i model płyty głównej (podaje 

Wykonawca): 

………………………….. 

………………………….. 

 

Liczba złączy DIMM (podaje Wykonawca): 

………………………….. 

 

Maksymalna liczba obsługiwanej pamięci 

(podaje Wykonawca): 

………………………….. 

 

Liczba złączy SATA : 

 

SATA III:   ………………………………… 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

3.  Procesor 

Procesor klasy x64, minimum sześciordzeniowy, 

minimum sześciowątkowy, zaprojektowany do 

pracy w komputerach,  taktowany zegarem co 

najmniej 3,0  GHz, pamięcią cache CPU co 

najmniej 9MB, lub procesor równoważny, klasy 

x64. 

Za równoważny Zamawiający uznaje procesor, 

który osiągnie w teście wydajności PassMark 

PerformanceTest (wyniki dostępne na stronie: 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html 

) wynik co najmniej 12673 punktów (wynik na 

dzień 4.06.2019) - stanowi załącznik nr 1 do SOPZ 

 

Producent i model procesora (podaje 

Wykonawca): 

………………………….. 

………………………….. 

 

Liczba rdzeni (podaje Wykonawca):  

………………………..…… 

 

Liczba wątków (podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Częstotliwość taktowania procesora 

(podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Pamięć Cache (podaje Wykonawca):  

………………………..…… 

 

Liczba punktów w teście PassMark 
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PerformanceTest (podaje Wykonawca w 

oparciu o ranking dostępny na stronie 

www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html): 

………………………..…… 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

4.  Pamięć RAM 

Minimum 16GB, częstotliwość minimum 2600 

MHz, kompatybilna z płytą główną, oferowaną 

przez Wykonawcę. 

 

 

Producent i model pamięci RAM (podaje 

Wykonawca): 

………………………….. 

 

Ilość pamięci RAM (podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Liczba modułów RAM (podaje Wykonawca) 

 

…………………………….. 

 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

5.  Dysk twardy 

Dysk twardy technologii SSD o pojemności 

minimum 500 GB z interfejsem SATA III.  

Szybkość odczytu 560MB/s, szybkość zapisu 

530MB/s  

Producent i model dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………….. 

 

Pojemność dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Interfejs dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

6.  
Dodatkowy 

dysk twardy 

Dysk twardy HDD interfejs Sata III, 3,5” o 

pojemności minimum 1000 GB 7200 obr/min, 

pamięć cache 64MB 

Producent i model dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………….. 

 

Pojemność dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Interfejs dysku twardego (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 
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7.  
Karta 

graficzna 

Karta graficzna zintegrowana z CPU 

 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

8.  
Karta 

dźwiękowa 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 

zgodna z High Definition. 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

9.  
Nagrywarka 

wewnętrzna 

Nagrywarka DVD+/-RW SATA 

Obsługiwane formaty: 

CD-R 

CD-ROM 

CD-RW 

CD-TEXT 

DVD-/+R 

DVD-/+R DL 

DVD-/+RW 

DVD-RAM 

DVD-ROM 

Multisession CD 

Video CD 

 

Producent i model nagrywarki  

(podaje Wykonawca): 

………………………….. 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

10.  

Obudowa 

oraz 

diagnostyka 

Obudowa powinna być przystosowana do pracy w 

pozycji stojącej. 

 

W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę 

komputera musi być wbudowany wizualny lub 

dźwiękowy system diagnostyczny, służący do 

sygnalizowania i diagnozowania problemów z 

komputerem i jego komponentami a w 

szczególności musi sygnalizować min.: 

 uszkodzenie lub brak pamięci RAM 

 uszkodzenie kontrolera Video 

 awarię BIOS’u 

 awarię procesora 

 

Oferowany system diagnostyczny nie może 

wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów 

wymaganych w specyfikacji, 

Każdy komputer powinien być oznaczony 

niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym 

na obudowie oraz musi być wpisany na stałe w 

BIOS. 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie 

zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 

metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub 

kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) 

Typ obudowy (podaje Wykonawca):  

………………………..…… 

 

 

Obudowa przystosowana do pracy w 

pozycji stojącej: 

Tak/Nie* 

 

Możliwość zastosowania zabezpieczenia 

fizycznego: 

TAK / NIE * 

 

Sygnalizacja (podaje Wykonawca): 

Awaria RAM:………………. 

Awaria Video:……………… 

Awaria BIOS:………………. 

Awaria procesora:………….. 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

11.  
Karta 

sieciowa 

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, 

zintegrowana z płytą główną,  

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

12.  Porty i złącza 

 

Wyjścia na wyświetlacze zewnętrzne: 

Minimum  1 złącze D-Sub oraz 1 złącze HDMI 

 

Porty USB: 

Minimum 2 porty USB 2.0 i minimum 4 porty 

USB 3.0 z czego minimum 2 porty USB 

umieszczone na panelu przednim obudowy. 

Wyjścia na wyświetlacze zewnętrzne 

(podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

………………………..… 

Liczba złącz HDMI/Display Port (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 
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Pozostałe: 

- Minimum 1 port audio – wyjście słuchawkowe 

- Minimum 1 port audio – wejście mikrofonu 

- Minimum 1 port audio – wejście/wyjście liniowe 

 

Port wyjścia słuchawkowego musi znajdować się 

na przednim panelu. 

 

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz 

obudowy komputera) portów USB oraz 

wyjść/wejść audio nie może być osiągnięta w 

wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

 

Liczba portów USB łącznie (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… , 

w tym: 

Liczba portów USB 2.0 (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Liczba portów USB 3.0 (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Liczba portów USB na przednim panelu 

obudowy (podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

 

Liczba portów audio na przednim panelu 

obudowy (podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

………………………..…… 

 

Porty audio z tyłu obudowy (podaje 

Wykonawca): 

………………………..…… 

………………………..…… 

………………………..…… 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

13.  Klawiatura 

 

Klawiatura bezprzewodowa w układzie polski-

programisty w jednym zestawie z myszką 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

14.  Mysz 

Mysz laserowa bezprzewodowa z kółkiem, pięć 

przycisków (jeden w kółku), typ połączenia: USB 

nanoodbiornik, łączność bezprzewodowa w paśmie 

2,4 GHz rozdzielczość 2000dpi, mysz musi działać 

precyzyjnie bez konieczności użycia podkładki 

(blat biurka, ciemne powierzchnie), instalacja 

myszy typu plug and play, współpraca z Windows, 

zasilanie 1 bateria typu AA, zasięg ok. 10m, mysz 

w zestawie z klawiaturą (mysz plus klawiatura 

muszą działać na jednym nonoodbiorniku) 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

15.  BIOS 

Minimalne funkcjonalności:  

Możliwość odczytania z BIOS poniższych 

informacji bez uruchamiania systemu 

operacyjnego z dysku twardego komputera lub 

innych, podłączonych do niego urządzeń 

zewnętrznych:  

 wersji BIOS’u oraz dacie jego powstania 

 nazwie produktu 

 numerze seryjnym 

 typie procesora wraz z informacją o jego 

taktowaniu, ilości rdzeni i ID, wielkości 

 

Spełnia/Nie spełnia* 
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pamięci cache 

 wielkości zainstalowanej pamięci RAM, 

magistrali na jakiej pracuje oraz o jej typie 

 Funkcja blokowania/odblokowania, ustawienia 

kolejności BOOT-owania. 

 Możliwość ustawienia hasła dostępu do BIOS-u 

bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 

twardego komputera lub innych podłączonych 

do niego urządzeń zewnętrznych 

 Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz 

blokowania startu systemu operacyjnego, 

(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła 

nawet w przypadku odłączenia wszystkich 

źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 

 Obsługa PXE Boot 2.1 

16.  
System 

operacyjny 

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 

Professional 64 Bit lub równoważny.  

 

Spełnia/Nie spełnia* 

17.  

 

Certyfikaty i 

standardy 

Wymogi dotyczące urządzeń i producenta: 

1) Mając na celu dbałość o zmniejszenie ilości 

substancji niebezpiecznych przenikających do 

środowiska z odpadów elektrycznych i 

elektronicznych Zamawiający wymaga aby 

oferowane przez Wykonawcę urządzenia 

zawierały niezbędne ograniczenia w zawartości 

materiałów szkodliwych: ołowiu, rtęci, kadmu, 

sześciowartościowego chromu, 

polibromowanych bifenyli i polibromowanych 

eterów fenylowych. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu 

Zamawiający żąda posiadania przez 

Wykonawcę dokumentu potwierdzającego 

zgodność urządzeń z dyrektywą RoHS Unii 

Europejskiej wraz z tłumaczeniem na język 

polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

2) Zamawiający wymaga aby oferowane 

przez Wykonawcę urządzenia spełniały 

wymagania dyrektyw tzw. „Nowego 

Podejścia” Unii Europejskiej. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu 

Zamawiający żąda posiadania przez 

Wykonawcę dokumentu Deklaracji zgodności 

CE  wraz z tłumaczeniem na język polski 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

3) Zamawiający wymaga aby oferowane 

przez Wykonawcę urządzenia były 

kompatybilne z systemem operacyjnym 

dostarczonym wraz z komputerem. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu 

Wykonawca potwierdzi kompatybilność z 

systemem operacyjnym dostarczonym wraz z 

komputerem wydrukiem ze strony Microsoft 

 

Spełnia/Nie spełnia* 
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WHCL. 

18.  Gwarancja 

Urządzenia powinny być objęte serwisem 

gwarancyjnym producenta przez okres min. 36 

miesięcy
6
. Gwarancja powinna być świadczona w 

miejscu użytkowania komputera, tj. siedzibie 

Zamawiającego. Gwarancja powinna być 

realizowana w czasie nie dłuższym niż 1 dzień 

roboczy od momentu zgłoszenia. 

Zamawiający wymaga, aby serwis urządzeń 

przeprowadzany był przez podmiot stosujący 

odpowiedni poziom organizacji i monitoringu 

poszczególnych procesów gwarantujących wysoką 

jakość świadczonych usług serwisowych. 

Wykonawca oświadcza, że serwis urządzeń będzie 

realizowany przez producenta lub autoryzowanego 

partnera serwisowego producenta. 

Wykonawca oświadcza, że w przypadku awarii 

dysków twardych, dysk pozostaje u 

Zamawiającego. 

Okres gwarancji (minimum 36 miesięcy) 

(podaje Wykonawca): 

………………………..…… 

 

 

 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

 

 

3.  

 

                                                           
6
 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

Monitor stacjonarny  - 13 szt. 

 

Lp. 
Parametr 

techniczny 

Wymagane minimalne 

parametry techniczne monitora 

Model:…………………….. 

(podaje Wykonawca) 

 

Seria: …………………….. 

(podaje Wykonawca) 

 

1.  
Przekątna 

ekranu 
23,8 cala 

Przekątna ekranu 

…………………. 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

2.  Rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD) 

Rozdzielczość 

…………………… 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

3.  Format 16:9 
Spełnia/Nie spełnia* 

 

4.  Typ matrycy 
IPS 

 

Spełnia/Nie spełnia* 
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4.  

 

5.  
Czas reakcji 

(ms) 
5  

Czas reakcji 

……………………. 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

6.  
Częstotliwość 

odświeżania 
60 Hz 

Częstotliwość odświeżania 

…………………………….  

 

Spełnia/Nie spełnia* 

7.  
Jasność 

[cd/m2] 

250 

 

Jasność 

…………………………… 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

8.  
Kontrast 

dynamiczny 
20000000:1 

Kontrast dynamiczny 

……………………… 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

9.  
Podstawowe 

złącza 

 

D-Sub 

DVI 

HDMI 

Złącza 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

Monitor stacjonarny  - 1 szt. 
 

Lp. 
Parametr 

techniczny 

Wymagane minimalne 

parametry techniczne monitora 

Model:…………………….. 

(podaje Wykonawca) 

 

Seria: …………………….. 

(podaje Wykonawca) 

 

1.  
Przekątna 

ekranu 
34 cale 

 

Przekątna ekranu 

…………………. 

Spełnia/Nie spełnia* 

2.  Rozdzielczość 3440 x 1440 (UWQHD) 

 

Rozdzielczość 

…………………… 

Spełnia/Nie spełnia* 

3.  Format 21:9 Spełnia/Nie spełnia* 

4.  Typ matrycy 
VA 

 

Spełnia/Nie spełnia* 

5.  
Czas reakcji 

(ms) 
4 

 

Czas reakcji 

……………………. 

Spełnia/Nie spełnia* 

6.  
Częstotliwość 

odświeżania 
100 Hz 

 

Częstotliwość odświeżania 

…………………………….  

Spełnia/Nie spełnia* 
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*Niepotrzebne skreślić. 

 

 

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

data                   imię i nazwisko             podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  
Jasność 

[cd/m2] 

250 

 

 

Jasność 

…………………………… 

Spełnia/Nie spełnia* 

8.  
Kontrast 

dynamiczny 
Mega 

 

Kontrast dynamiczny 

……………………… 

Spełnia/Nie spełnia* 

9.  
Podstawowe 

złącza 

 

DisplayPort 

HDMI 

USB Type-C 
 

 

Złącza 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

Spełnia/Nie spełnia* 

10.  
Wymagane 

Funkcje 

PBP 

Picture-in-Picture 

PIP 

 

Spełnia/Nie spełnia* 
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu - oświadczenie 
 

Zamawiający: 
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2,  

02-973 Warszawa, Polska 

NIP: 525-15-75-083 

Tel.: (22) 754 26 10, adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl  
 

Wykonawca: 
 

 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko / 

podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa sprzętu 

komputerowego do PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie” oświadczam co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 

ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 

………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

1.  

Komputer stacjonarny - 32 szt. 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

1.  Zastosowanie 

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 

aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu 

oraz poczty elektronicznej. 

2.  Płyta główna 
Wyposażona w minimum 2 złącza DIMM. Płyta główna obsługująca 

minimum 32GB RAM oraz posiadająca minimum 4 złącza SATA III. 

3.  Procesor 

Procesor klasy x64, minimum sześciordzeniowy, minimum 

sześciowątkowy, zaprojektowany do pracy w komputerach,  taktowany 

zegarem co najmniej 3,0  GHz, pamięcią cache CPU co najmniej 9MB, 

lub procesor równoważny, klasy x64. 

Za równoważny Zamawiający uznaje procesor, który osiągnie w teście 

wydajności PassMark PerformanceTest (wyniki dostępne na stronie: 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html ) wynik co najmniej 

12673 punktów (wynik na dzień 04.06.2019) - stanowi załącznik nr 1 do 

SOPZ 

4.  Pamięć RAM 

Minimum 8GB, częstotliwość minimum 2600 MHz, kompatybilna z 

płytą główną, oferowaną przez Wykonawcę. 

 

5.  Dysk twardy 

Dysk twardy technologii SSD o pojemności minimum 500 GB z 

interfejsem SATA III.  Szybkość odczytu 560MB/s, szybkość zapisu 

530MB/s 

6.  Karta graficzna 
Karta graficzna zintegrowana z CPU 

 

7.  
Karta 

dźwiękowa 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High 

Definition. 

8.  
Obudowa oraz 

diagnostyka 

 

Obudowa powinna być przystosowana do pracy w pozycji stojącej. 

 

W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być 

wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do 
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sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego 

komponentami a w szczególności musi sygnalizować min.: 

 uszkodzenie lub brak pamięci RAM 

 uszkodzenie kontrolera Video 

 awarię BIOS’u 

 awarię procesora 

 

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej 

ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji, 

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym 

numerem seryjnym umieszonym na obudowie oraz musi być wpisany na 

stałe w BIOS. 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w 

postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko 

w obudowie do założenia kłódki) 

9.  Karta sieciowa 

 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z 

płytą główną,  

 

10.  Porty i złącza 

 

Wyjścia na wyświetlacze zewnętrzne: 

Minimum  1 złącze D-Sub oraz 1 złącze HDMI.  

 

 

 

Porty USB: 

Minimum 2 porty USB 2.0 i minimum 4 porty USB 3.0 z czego 

minimum 2 porty USB umieszczone na panelu przednim obudowy. 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe: 

- Minimum 1 port audio – wyjście słuchawkowe 

- Minimum 1 port audio – wejście mikrofonu 

- Minimum 1 port audio – wejście/wyjście liniowe 

 

Port wyjścia słuchawkowego musi znajdować się na przednim panelu. 

 

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) 

portów USB oraz wyjść/wejść audio nie może być osiągnięta w wyniku 

stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

 

11.  Klawiatura 

 

Klawiatura USB w układzie polski-programisty. 

 

12.  Mysz 

 

Mysz optyczna lub laserowa USB z minimum dwoma klawiszami oraz 

rolką (scroll). 

 

13.  BIOS 

 

Minimalne funkcjonalności:  

Możliwość odczytania z BIOS poniższych informacji bez 

uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
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innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych:  

 wersji BIOS’u oraz dacie jego powstania 

 nazwie produktu 

 numerze seryjnym 

 typie procesora wraz z informacją o jego taktowaniu, ilości rdzeni 

i ID, wielkości pamięci cache 

 wielkości zainstalowanej pamięci RAM, magistrali na jakiej 

pracuje oraz o jej typie 

 

 Funkcja blokowania/odblokowania, ustawienia kolejności BOOT-

owania. 

 Możliwość ustawienia hasła dostępu do BIOS-u bez uruchamiania 

systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych 

podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych 

 Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu 

operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w 

przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania 

BIOS) 

 Obsługa PXE Boot 2.1 

 

14.  
System 

operacyjny 

 

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64 Bit lub 

równoważny.  

 

15.  

 

Certyfikaty i 

standardy 

Wymogi dotyczące urządzeń i producenta: 

1) Mając na celu dbałość o zmniejszenie ilości substancji 

niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów 

elektrycznych i elektronicznych Zamawiający wymaga aby 

oferowane przez Wykonawcę urządzenia zawierały niezbędne 

ograniczenia w zawartości materiałów szkodliwych: ołowiu, rtęci, 

kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli i 

polibromowanych eterów fenylowych. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu Zamawiający żąda posiadania 

przez Wykonaqcę dokumentu potwierdzającego zgodność urządzeń 

z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej wraz z tłumaczeniem na język 

polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

2) Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawcę 

urządzenia spełniały wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” 

Unii Europejskiej. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu Zamawiający żąda posiadania 

przez Wykonawcę dokumentu Deklaracji zgodności CE  wraz z 

tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

3) Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawcę 

urządzenia były kompatybilne z systemem operacyjnym 

dostarczonym wraz z komputerem. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu Wykonawca potwierdzi 

kompatybilność z systemem operacyjnym dostarczonym wraz z 



Strona 29 z 40 

                                                              

 

2.  

                                                           
7
 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

komputerem wydrukiem ze strony Microsoft WHCL. 

16.  Gwarancja 

Urządzenia powinny być objęte serwisem gwarancyjnym producenta 

przez okres min. 36 miesięcy
7
. Gwarancja powinna być świadczona w 

miejscu użytkowania komputera, tj. siedzibie Zamawiającego. 

Gwarancja powinna być realizowana w czasie nie dłuższym niż 1 dzień 

roboczy od momentu zgłoszenia. 

Zamawiający wymaga, aby serwis urządzeń przeprowadzany był przez 

podmiot stosujący odpowiedni poziom organizacji i monitoringu 

poszczególnych procesów gwarantujących wysoką jakość świadczonych 

usług serwisowych. 

Wykonawca oświadcza, że serwis urządzeń będzie realizowany przez 

producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. 

Wykonawca oświadcza, że w przypadku awarii dysków twardych, dysk 

pozostaje u Zamawiającego. 

Komputer stacjonarny - 5 szt. 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

1.  Zastosowanie 

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 

aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu 

oraz poczty elektronicznej. 

2.  Płyta główna 
Wyposażona w minimum 2 złącza DIMM. Płyta główna obsługująca 

minimum 32GB RAM oraz posiadająca minimum 4 złącza SATA III. 

3.  Procesor 

Procesor klasy x64, minimum sześciordzeniowy, minimum 

sześciowątkowy, zaprojektowany do pracy w komputerach,  taktowany 

zegarem co najmniej 3,0  GHz, pamięcią cache CPU co najmniej 9MB, 

lub procesor równoważny, klasy x64. 

Za równoważny Zamawiający uznaje procesor, który osiągnie w teście 

wydajności PassMark PerformanceTest (wyniki dostępne na stronie: 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html ) wynik co najmniej 

12673 punktów (wynik na dzień 4.06.2019) - stanowi załącznik nr 1 do 

SOPZ 

4.  Pamięć RAM 

Minimum 16GB, częstotliwość minimum 2600 MHz, kompatybilna z 

płytą główną, oferowaną przez Wykonawcę. 
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5.  Dysk twardy 

Dysk twardy technologii SSD o pojemności minimum 500 GB z 

interfejsem SATA III.  Szybkość odczytu 560MB/s, szybkość zapisu 

530MB/s 

6.  
Dodatkowy 

dysk twardy 

Dysk twardy HDD interfejs Sata III, 3,5” o pojemności minimum 1000 

GB 7200 obr/min, pamięć cache 64MB 

7.  Karta graficzna 
Karta graficzna zintegrowana z CPU 

 

8.  
Karta 

dźwiękowa 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High 

Definition. 

9.  
Nagrywarka 

wewnętrzna 

Nagrywarka DVD+/-RW SATA 

Obsługiwane formaty: 

CD-R 

CD-ROM 

CD-RW 

CD-TEXT 

DVD-/+R 

DVD-/+R DL 

DVD-/+RW 

DVD-RAM 

DVD-ROM 

Multisession CD 

Video CD 

10.  
Obudowa oraz 

diagnostyka 

 

Obudowa powinna być przystosowana do pracy w pozycji stojącej. 

 

W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być 

wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do 

sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego 

komponentami a w szczególności musi sygnalizować min.: 

 uszkodzenie lub brak pamięci RAM 

 uszkodzenie kontrolera Video 

 awarię BIOS’u 

 awarię procesora 

 

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej 

ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji, 

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym 

numerem seryjnym umieszonym na obudowie oraz musi być wpisany na 

stałe w BIOS. 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w 

postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko 

w obudowie do założenia kłódki) 

11.  Karta sieciowa 

 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z 

płytą główną,  
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12.  Porty i złącza 

 

Wyjścia na wyświetlacze zewnętrzne: 

Minimum  1 złącze D-Sub oraz 1 złącze HDMI.  

 

 

 

 

Porty USB: 

Minimum 2 porty USB 2.0 i minimum 4 porty USB 3.0 z czego 

minimum 2 porty USB umieszczone na panelu przednim obudowy. 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe: 

- Minimum 1 port audio – wyjście słuchawkowe 

- Minimum 1 port audio – wejście mikrofonu 

- Minimum 1 port audio – wejście/wyjście liniowe 

 

Port wyjścia słuchawkowego musi znajdować się na przednim panelu. 

 

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) 

portów USB oraz wyjść/wejść audio nie może być osiągnięta w wyniku 

stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

 

13.  Klawiatura 

 

Klawiatura bezprzewodowa w układzie polski-programisty w jednym 

zestawie z myszką 

 

14.  Mysz 

 

Mysz laserowa bezprzewodowa z kółkiem, pięć przycisków (jeden w 

kółku), typ połączenia: USB nanoodbiornik, łączność bezprzewodowa w 

paśmie 2,4 GHz rozdzielczość 2000dpi, mysz musi działać precyzyjnie 

bez konieczności użycia podkładki (blat biurka, ciemne powierzchnie), 

instalacja myszy typu plug and play, współpraca z Windows, zasilanie 1 

bateria typu AA, zasięg ok. 10m, mysz w zestawie z klawiaturą (mysz 

plus klawiatura muszą działać na jednym nonoodbiorniku) 

 

15.  BIOS 

 

Minimalne funkcjonalności:  

Możliwość odczytania z BIOS poniższych informacji bez 

uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 

innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych:  

 wersji BIOS’u oraz dacie jego powstania 

 nazwie produktu 

 numerze seryjnym 

 typie procesora wraz z informacją o jego taktowaniu, ilości rdzeni 

i ID, wielkości pamięci cache 

 wielkości zainstalowanej pamięci RAM, magistrali na jakiej 

pracuje oraz o jej typie 
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 Funkcja blokowania/odblokowania, ustawienia kolejności BOOT-

owania. 

 Możliwość ustawienia hasła dostępu do BIOS-u bez uruchamiania 

systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych 

podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych 

 Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu 

operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w 

przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania 

BIOS) 

 Obsługa PXE Boot 2.1 

 

16.  
System 

operacyjny 

 

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64 Bit lub 

równoważny.  

 

17.  

 

Certyfikaty i 

standardy 

Wymogi dotyczące urządzeń i producenta: 

1) Mając na celu dbałość o zmniejszenie ilości substancji 

niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów 

elektrycznych i elektronicznych Zamawiający wymaga aby 

oferowane przez Wykonawcę urządzenia zawierały niezbędne 

ograniczenia w zawartości materiałów szkodliwych: ołowiu, rtęci, 

kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli i 

polibromowanych eterów fenylowych. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu Zamawiający żąda posiadania 

przez Wykonaqcę dokumentu potwierdzającego zgodność urządzeń 

z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej wraz z tłumaczeniem na język 

polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

2) Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawcę 

urządzenia spełniały wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” 

Unii Europejskiej. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu Zamawiający żąda posiadania 

przez Wykonawcę dokumentu Deklaracji zgodności CE  wraz z 

tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

3) Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawcę 

urządzenia były kompatybilne z systemem operacyjnym 

dostarczonym wraz z komputerem. 

Na potwierdzenie spełnienia wymogu Wykonawca potwierdzi 

kompatybilność z systemem operacyjnym dostarczonym wraz z 

komputerem wydrukiem ze strony Microsoft WHCL. 

18.  Gwarancja 

Urządzenia powinny być objęte serwisem gwarancyjnym producenta 

przez okres min. 36 miesięcy
8
. Gwarancja powinna być świadczona w 

miejscu użytkowania komputera, tj. siedzibie Zamawiającego. 

Gwarancja powinna być realizowana w czasie nie dłuższym niż 1 dzień 

roboczy od momentu zgłoszenia. 

Zamawiający wymaga, aby serwis urządzeń przeprowadzany był przez 

podmiot stosujący odpowiedni poziom organizacji i monitoringu 
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3.  

 

 

 

poszczególnych procesów gwarantujących wysoką jakość świadczonych 

usług serwisowych. 

Wykonawca oświadcza, że serwis urządzeń będzie realizowany przez 

producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. 

Wykonawca oświadcza, że w przypadku awarii dysków twardych, dysk 

pozostaje u Zamawiającego. 

Monitor stacjonarny  - 13 szt. 

Lp. 
Parametr 

techniczny 
Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 

11.  
Przekątna 

ekranu 
23,8 cala 

12.  Rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD) 

13.  Format 16:9 

14.  Typ matrycy 
IPS 

 

15.  
Czas reakcji 

(ms) 
5  

16.  
Częstotliwość 

odświeżania 
60 Hz 

17.  
Jasność 

[cd/m2] 

250 

 

18.  
Kontrast 

dynamiczny 
20000000:1 

19.  
Podstawowe 

złącza 

 

D-Sub 

DVI 

HDMI 
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4.  

 

 

 

 

 

 

Monitor stacjonarny  - 1 szt. 

Lp. 
Parametr 

techniczny 
Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 

1.  
Przekątna 

ekranu 
34 cale 

2.  Rozdzielczość 3440 x 1440 (UWQHD) 

3.  Format 21:9 

4.  Typ matrycy VA 

5.  
Czas reakcji 

(ms) 
4  

6.  
Częstotliwość 

odświeżania 
100 Hz 

7.  
Jasność 

[cd/m2] 

250 

 

8.  
Kontrast 

dynamiczny 
Mega 

9.  
Podstawowe 

złącza 

 

DisplayPort 

HDMI 

USB Type-C 
 

10.  
Wymagane 

Funkcje 

PBP 

Picture-in-Picture 

PIP 
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Załącznik nr 1 do SOPZ 
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Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu 

Dokument składany po otwarciu ofert, na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy 

którego oferta została najwyżej oceniona 

WZÓR WYKAZU DOSTAW 

Wykonawca 

Nazwa: ……………………………………………………...…….………………… 

Adres:  ……………………………………………………...…….………………… 

……………………………………………………...…….………………… 

 

W nawiązaniu do oferty złożonej w postępowanie pn: „Dostawa sprzętu komputerowego do PAN 

Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie: 

 

 

a) Oświadczam/-y*, że wykonałem (liśmy)* /wykonuję(jemy) niżej wymienione dostawy na 

potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdziale VI 

ogłoszenia o zamówieniu, tj.:  
 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje, 

należycie, min. 2 dostawy o wartości co najmniej 80 000 zł brutto każda o charakterze rodzajowo podobnym do 

przedmiotu zamówienia tj. dostawa sprzętu komputerowego. 

 
Lp 

 

 

Przedmiot 

zamówienia/dostawy  

(opis dostawy) 

Podmiot, na rzecz którego 

zrealizowano dostawę  

 (pełna nazwa) 

Data wykonania  

zamówienia  

(dzień, miesiąc, rok)  

Wartość dostawy 

(brutto) 

  

 

 

 

   

     

     

     

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 


