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          Opole, dnia 26. 07.2018r 

 

Zaproszenie do składania ofert 

w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na  zakup sprzętu komputerowego oraz urządzenia 

wielofunkcyjnego 

w ramach  projektu: Utworzenia „Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu. Zadanie 1. 

 

Zamawiający: Opolska Izba Gospodarcza, ul. Krakowska 39, 45-075 Opole,   

Tel. +48 77 44 17 668, e-mail: oig@oig.opole.pl;  

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup: 

1) 4 laptopów wraz z systemem operacyjnym, pakietem biurowym Microsoft Office i oprogramowaniem 

antywirusowym; 

2) Laserowe kolorowe urządzenie wielofunkcyjne.  

3) Specyfikacja zamówienia: 

a) Laptopy 4 sztuki o parametrach:  

- Przekątna ekranu: 15,6”;  

- Matryca matowa;  

- RAM: min  4 GB DDR3;  

- Dysk HDD: min. 250 GB;  

- Procesor: min. 4 rdzeniowy procesor o taktowaniu min. 2,0 GHz;  

- Karta graficzna zintegrowana;  

- Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080;  

- Napęd: DVD;  

- Wyjście: HDMI;  

- Karta sieciowa: 10/100 Mb/s;  

- Łączność bezprzewodowa: Bluetooth, WiFi 802.11 b/g/n/ac;  

- System operacyjny:  min. Windows 10 Home;  

- Gwarancja:  minimum 1 rok od dnia zakupu. 

b) Pakiet biurowy Office 365 Business - licencja na 12 miesięcy / 4 użytkowników  

c) Oprogramowanie zabezpieczające - antywirusowe 4 stanowiska licencja na 12 miesięcy 

- Ochrona antywirusowa;  

- Zapora sieciowa; 

- Ochrona Anty-ransomware; 

- Antiphishing & Antifraud;  

d) Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne do drukowania, kserowania, skanowania o minimalnych parametrach: 

- Technologia druku: laser / kolor, 

- Obsługiwany format nośnika A4, A5, A6, B5, DL; 

- Obsługiwany format nośnika Papier zwykły, Papier fotograficzny, Koperty, Etykiety; 

- Szybkość druku w kolorze – 18 str. /min; 

- Szybkość druku w mono – 18 str. /min; 

- Rozdzielczość druku mono 2400 x 600 dpi; 

- Rozdzielczość druku kolor 2400 x 600 dpi; 

- Rozdzielczość skanowania min. 1200 x 2400 dpi; 

 -Rozdzielczość kopiowania min. 600 x 600 dpi; 

- Druk dwustronny automatyczny; 

- Interfejsy USB, LAN; 

- Łączność bezprzewodowa WIFI; 

- Gwarancja:  minimum 1 rok od dnia zakupu.  

4) Termin wykonania zamówienia: do 09.08.2018r.  

5 ) Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie  z adresem zamawiającego i dopiskiem – „NIE 

OTWIERAĆ – OFERTA:  KOMPUTERY DLA CAM”: 

- osobiście w siedzibie zamawiającego, 

- pocztą (jako datę wpłynięcia przyjmuje się dzień dostarczenia listu do siedziby zamawiającego), 
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- w wersji elektronicznej w formacie zabezpieczonym przed edycją na e-mail: oig@oig.opole.pl w nieprzekraczalnym 

terminie: do dnia 02.08.2018 r. do godz. 12.00.  

6) Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania. 

7) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2018 o godz. 14.00  w siedzibie Zamawiającego. 

8) Wszelkie pytania związane z przedmiotem zamówienia należy składać pisemnie na adres siedziby Zamawiającego 

lub mailem na adres: oig@oig.opole.pl; ,  do dnia 1 sierpień 2018 do godz. 13.00. Jako datę wpłynięcia przyjmuje się 

dzień dostarczenia listu do siedziby zamawiającego lub na adres poczty elektronicznej  w terminie jak wyżej.  

9) Miejscem realizacji zamówienia jest miasto Opole- siedziba CAM - dokładny adres do określenia w zleceniu . 

10) Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

a) wypełniony i podpisany formularz oferty, 

b) oświadczenie, 

10) Kryterium wyboru: najniższa cena brutto.  

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

W załączeniu: 

Formularz ofertowy. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.U. UE L z 2016 r. 

Nr 119, s.1) – dalej RODO − informujemy, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolska Izba Gospodarcza w Opolu ul Krakowska 39, tel. 

774417669, adres e-mail:oig@oig.opole.pl; zwany dalej Administratorem; 

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się na  e-mail: oig@oig.opole.pl , 

tel. 774417669  lub pisemnie na adres naszej siedziby. 

3) Jako administrator będziemy przetwarzać Pana /Pani  dane w celu przeprowadzenia procesu wyboru ofert na 

w/w przetarg. 

4) W każdej chwili przysługuje Pani/Panu  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie  danych osobowych, ale 

cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie  zgody 

przed jej wycofaniem. 

5) W każdej chwili przysługuje Pani/Panu  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych jw. 

Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do 

Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana 

interesów, praw i wolności lub Pani /Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z 

procesem wyboru  i dostawy urządzeń  t.j. od dnia 02.08.2018r. 

7) Do Pani/Pana  danych mogą też mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające, np. firmy prawnicze, 

informatyczne. 

8) Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne,  lecz niezbędne w celu realizacji procesu zamówienia . 

 

 

        Prezes Zarządu  

        Henryk Galwas 
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