WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

RADO Sp. z o.o.
39 – 331 CHORZELÓW, Ławnica 240
woj. podkarpackie
tel. 017 744 90 00
ogłasza
PRZETRAG W TRYBIE PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO NA:

DOSTAWĘ STACJONARNEGO ZESTAWU KOMPUTEROWEGO
DEDYKOWANEGO DLA OBSŁUGI
ANALIZATORA SKŁADU METALI i STOPÓW
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa, adres i osoby upoważnione do kontaktów: RADO Sp. z o.o. Ławnica 240, 39 – 331 Chorzelów, tel.: 017 744 90 00, www.rado.net.pl.
Upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień Wykonawcom jest Pan Radosław
Rostocki.
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zamówienia: dostawa fabrycznie nowego stacjonarnego zestawu komputerowego dedykowanego dla
obsługi analizatora składu metali i stopów.
2. Rodzaj zamówienia – Dostawy.
3. Określenie przedmiotu zamówienia – przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe urządzenie o
następujących parametrach;
1) Jednostka centralna spełniająca minimalne wymagania:
- procesor minimum 3,4GHz,
- płyta główna obsługująca procesory pentium i3, i5, i7,
- pamięć RAM 4 GB 1333 MHz DDR3,
- dysk twardy 3,5”ze złączem SATA minimum 500 GB,
- karta graficzna na złączu pci express o minimalnej własnej pamięci 1gb
- obudowa typu desktop bez zasilacza,
- nagrywarka DVD blue ray,
2) Klawiatury przewodowej USB,
3) Myszy bezprzewodowej USB,
4) Monitora LCD 22”, Full HD, LED,
5) Zasilacza zewnętrznego 500 W,
6) Systemu operacyjnego Microsoft OEM, Windows Pro 7 SP1 x64 Polish,
7) oprogramowania biurowego MS Office 2013,
8) Urządzenia wielofunkcyjnego do użytku biurowego, wydruk laserowy, kolorowy, ze skanerem, o
wydajności drukowania min. 1.000 kartek/m-c.

4. Zamawiający nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej (tj. oferta musi obejmować wszystkie urządzenia
fabrycznie nowe wchodzące w skład linii technologicznej) ani oferty wariantowej.
2.1 Wymagany termin wykonania zamówienia – 10 dni od daty zawarcia umowy.
2.2 Gwarancja i rękojmia – co najmniej 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu
dostawy.

3. PROCEDURA

Pełną treść opisu przedmiotu dostawy jak i zasad udzielenia zamówienia zawiera Regulamin Przetargu, który
określa wszelkie regulacje jakimi związane są podmioty ubiegające się o niniejsze zamówienie, jak również wzory
obowiązujących Strony dokumentów.
Tryb udzielenia zamówienia – przetarg ofertowy.
Kryteria oceny ofert: cena – maksymalnie 100 punktów
Regulamin Przetargu można pobrać bezpłatnie wersję elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego –
www.rado.net.pl lub odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Ławnicy pod nr 240, 39 – 331 Chorzelów,
(Sekretariat).
Termin i miejsce składania ofert – 10.12.2014 r., do godz. 12:45 w RADO Sp. z o.o. Ławnica 240; (Sekretariat).
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert – 10.12.2014 r. godz. 13:00, RADO Sp. z o.o. Ławnica 240, (sala
konferencyjna).
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
2.3 Zarówno niniejszy przetarg jak i umowa, która może zostać zawarta w jego wyniku rządzą się przepisami
prawa polskiego i w razie sporów podlegają pod rozstrzygnięcia sądów powszechnych funkcjonujących na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.4 Zamawiający po złożeniu ofert zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji w szczególności negocjacji
cenowych z wszystkimi Oferentami lub tylko z wybranymi oferentami, w każdym przypadku do negocjacji
zaproszony zostanie Oferent, który złożył ofertę z najniższą ceną.

