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Warszawa, 18 VII 2012 
 
Uniwersytet Warszawski 
Instytutu Historyczny                

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 

00-927 Warszawa 

d.purchala@uw.edu.pl 

 

 

 

Zapytanie ofertowe  
(dotyczy zakupu zestawu komputerowego: stacja robocza + monitor) 

 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

 
Uniwersytet Warszawski 

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 

00-927 Warszawa 

NIP 525-001-12-66 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostarczenie 1 szt.  stacji roboczej oraz 1 szt. 

monitora  zgodnych ze specyfikacją przedstawioną poniżej. Faktura powinna zostać wystawiona na 

Uniwersytet Warszawski z 14-dniowym terminem zapłaty. Należność zostanie uiszczona 

przelewem z konta UW. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Stacja komputerowa (komputer stacjonarny) 
 
Procesor:  

  Pozwalający uzyskać wynik w teście PassMark  (CPU Mark) - ok. 5600  
  Przykładowy procesor spełniający wymagania: Intel Core i5-2300 lub równoważny 
  Karta graficzna: 
  Pozwalająca uzyskać wynik w teście PassMark (G3D Mark) – ok. 1600 
  Przykładowa karta graficzna: nVida GeForce GTX 550 Ti ; Radeon HD 6750 lub 
równoważna 
  Pozostałe wymagania: 

• HDD – min. 1000 GB (1x1TB lub 2x500GB) 

• Zainstalowana pamięć RAM – min. 4GB  

• Karta dźwiękowa zintegrowana – 5.1 

• Wbudowany napęd optyczny z możliwością zapisu formatu DVD+/-RW DL 

• Wejścia/wyjścia: RJ-45, USBx4, PS/2, HDMI, D-Sub, mikrofonowe, 
słuchawkowe, dodatkowe wyjście USB na froncie obudowy, czytnik kart pamięci 

• Komunikacja: bezprzewodowa: 802.11g, 802.11b, 802.11n ; LAN: 1000, 100, 10 
Mb/s 

• Zasilacz: min. 500W 
• Myszka optyczna+klawiatura 
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Monitor 
 
Monitor o przekątnej min. 23”, rozdzielczości nominalnej 1920x1080 piksele, kontraście 

min. 1000:1, jasności: ok. 300 cd/m2, czasie reakcji plamki: max. 5 ms, wielkości plamki 
0,27mm. 
 

 GWARANCJA: 
Na oba urządzenia min. 24 miesiace 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
 Oferta winna być zrealizowana do dnia 26 lipca 2012 roku.  Przedmiot zamówienia powinien 

zostać dostarczony na adres: Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, 

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Faktura winna być wystawiona na Uniwersytet 

Warszawski z okresem 14-dniowej płatności 

 

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
  

 Oferta powinna być: 

-sporządzona na załączonym formularzu 

-posiadać podaną specyfikację 

 - opatrzona pieczątką firmową, 

 - posiadać datę sporządzenia,  

 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

 - podpisana czytelnie przez wykonawcę.  

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

d.purchala@uw.edu.pl , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Dominik 

Purchała, Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie 

Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa do dnia 20 VII 2012 r. do godz. 15.00.  

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  20 VII 2012 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej 

oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.bihuw.pl (w zakładce: 

nowości i ogłoszenia) najpóźniej 21 VII 2012 r. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

VI. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 100% - cena 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze oferty Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej (www.bihuw.pl w 

zakładce: nowości i ogłoszenia) oraz telefonicznie i mailowo skontaktuje się z wybranym 

oferentem.  

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 225524556, mobile: 501510715, fax 

225524560, e-mail: d.purchala@uw.edu.pl   

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 
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Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Postępowanie nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 4 

pkt. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r., nr 223, poz. 1655) 

ze 

względu na wartość zamówienia oszacowaną poniżej 14.000 €. 
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FORMULARZ OFERTOWY 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18 VII 2012 roku 

 

Dane Wykonawcy: 
 

………………………………………………………. 

 

……………………………………………………….. 

 

……………………………………………………….. 

 

Tel: ………………………………………………… 

 

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………… 

 

Data: ……………………………………………… 

 

 

1. Oświadczamy, że oferujemy następujący przedmiot zamówienia za następującą cenę: 

 

Zestaw komputerowy (stacja robocza + monitor) 

 
 

L

p 

Rodzaj zamówienia Jednostka Ilość Cena netto  Cena brutto 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sztuka 1   

2  
 
 
 
 

Sztuka 1   

Łączna cena oferty 

 

(słownie ……………………………………………………………………………………………………………….) 

 

 
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty 

 

 

…………………………………………………………

… 

(podpis i pieczątka) 


