Sopot, 12.02.2018 r.
ORPLAST Jerzy Orlikowski Sp. j.
ul. Obodrzyców 42
81-812 Sopot

Do: Wszystkich zainteresowanych

USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWENIA 01/02/2018/OR
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Numer umowy: POIR.02.01.00-00-0268/16

1. CEL
W celu oszacowania wartości zamówienia oraz wyboru odpowiedniego trybu, w którym zostaną
zrealizowane zadania: Komputery – 4 szt. oraz Monitory – 5 szt. zaplanowane we wniosku
aplikacyjnym Rozwój działalności badawczo-rozwojowej w zakresie doskonalenia procesów
produkcyjnych i technologicznych w firmie ORPLAST” niniejszym prosimy o przedstawienie wyceny.
Postępowanie ofertowe zostanie rozpisane nie później niż 3 miesiące od daty upublicznienia
niniejszego dokumentu. W dokumencie znajduje się m. in. specyfikacja przedmiotu zapytania, opis
oczekiwanego formatu wyceny oraz warunki jej złożenia.
2. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA
Formularz prosimy składać pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku zabezpieczonym
przed edycją np. PDF lub opcjonalnie w 1 egzemplarzu papierowym na podany poniżej adres
(w wyznaczonych godzinach), w terminie do 19 lutego 2018 r. do godziny 12:00 (decyduje data
wpływu dokumentu).
ORPLAST JERZY ORLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
UL. MARYNARKI POLSKIEJ 73 A
80-557 GDAŃSK
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
lub
jurek@orplast.pl
Dodatkowych wyjaśnień w sprawie postępowania udzielać będzie:
Jerzy Orlikowski

tel. +48 602 216 869

mail: jurek@orplast.pl
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3. FORMAT
Wycena musi zostać sporządzona na czytelnie wypełnionym i podpisanym formularzu stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Formularz powinien być wypełniony w języku polskim.
Wycena powinna być dokonana w cenach netto w złotych polskich lub innej wymienialnej walucie. Jeśli
wycena będzie wyrażona w innej walucie niż złoty polski to do oszacowania wartości zamówienia
będzie ona przeliczana przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP,
obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień dokonywania oszacowania.
Wycena powinna uwzględniać, co najmniej 12 miesięczną gwarancję.
W dokumencie należy wskazać ogólne warunki płatności/rozliczenia.
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
KODY CPV: 30211000-1 Komputery wysokowydajne / 30213000-5 - Komputery osobiste / 30231300-0 Monitory ekranowe
SPECYFIKACJA
1. Komputery (4 szt.)
Procesor:
Taktowanie bazowe min. 2600 MHz
Turbo Boost
Cache min. 6 MB
Liczba rdzeni / wątków: 4 / 8
Technologia wytwarzania: 14 nm
TDP (Thermal Design Power): 45 W
Obsługa: 64-bitów
Pamięć RAM: min. 16GB DDR4
Dysk: min. 256 GB SSD
Karta graficzna:
Architektura Maxwell
Zegar pamięci 5000 MHz
Pamięć własna min. 2048 MB
Magistrala 128 bit
DirectX 12
Przekątna ekranu: 17,3 cala FullHD
System operacyjny do użytku komercyjnego w wersji profesjonalnej z zestawem sterowników
2. Monitory (5 szt.)
Przekątna ekranu 27"
Matryca Matowa, LED, IPS
Rozdzielczość ekranu 2560 x 1440 (WQHD)
Format ekranu 16:9
Jasność 350 cd/m²
Kontrast statyczny 1 000:1
Kontrast dynamiczny 2 000 000:1
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Czas reakcji 8 ms
Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln
Rodzaje wejść / wyjść: 2xHDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB 3.1
Obrotowy ekran
Regulacja kąta pochylenia
5. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
W dokumencie proszę o podanie orientacyjnego terminu i warunków dostawy przedmiotu zamówienia
w tygodniach od podpisania umowy. Przez dostawę Zamawiający rozumie datę dostarczenia
przedmiotu postępowania ofertowego pod wskazany adres.
Adres dostawy: Park maszynowy Orplast Jerzy Orlikowski Sp. J. ul. Marynarki Polskiej 73a, 80-557
Gdańsk.
6. WARUNKI FORMALNE
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi ORPLAST JERZY ORLIKOWSKI
SPÓŁKA JAWNA (ZAMAWIAJĄCEGO) i zostały podane wyłącznie w celu ustalenia wartości przyszłego
zamówienia. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością Zamawiającego.
Wycena ma jedynie charakter poglądowy i zostanie wykorzystana do wyboru odpowiedniego trybu
w którym zostanie wybrany dostawca przedmiotu zapytania.
Przedmiot zapytania o cenę oraz wszystkie jego części składowe muszą być fabrycznie nowe.
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