
  

 

 

 

 

 

 

 

Bozamet Sp. z o.o.        Ujrzanów, dnia 29.04.2016r. 

Ujrzanów 282A 

08-110 Siedlce 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/1.1.1/2016  

dotyczące zakupu aparatury naukowo-badawczej: 

 stanowisk komputerowych do modelowania i projektowania  

wraz z niezbędnym oprogramowaniem  

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie z wewnętrznym 

Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez BOZAMET Sp. z o.o. na realizację 

projektu „Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz 

konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R 

przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: 

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.  

 

Do postępowania nie stosuje się zasady konkurencyjności ani przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych. 

I.  Nazwa i adres zamawiającego: 

Bozamet Sp. z o.o.,  

Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce 

NIP: 821 24 72 363,  

REGON: 140793199 

www.bozamet.pl, info@bozamet.pl 

pon.-pt. 8.00-16.00  

 

II. Tryb zamówienia: Konkurs ofert  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:  

CPV:   30214000-2 Stacje robocze  

 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

30231300-0 Monitory ekranowe 

 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy  

  

Przedmiot zamówienia zostanie wykorzystany jako stanowiska do modelowania                        

i projektowania w oparciu o programy typu SOLIDWORKS Enterprice PDM i typu 

SOLIDWORKS Composer przez członków zespołu badawczo-rozwojowego.   

 

http://www.bozamet.pl/
mailto:info@bozamet.pl


   
   

  

 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup 9 szt. stanowisk komputerowych do modelowania           

i projektowania wraz z niezbędnym do uruchomienia oprogramowaniem:  

 

Lp. Nazwa  Opis i minimalne wymagania techniczne 

 

1 Stacja robocza – 9 szt 

 

  

-Procesor: 

Taktowanie procesora 4 GHz 

Taktowanie (Boost) 4.4 GHz 

Liczba rdzeni 4 

Liczba wątków 8 

Cache L3 8 MB 

Technologia wykonania 22 nm 

Architektura 64-bit 

 

-Ram: 

Rodzaj pamięci DDR3 

Całkowita pojemność pamięci 16384 MB 

Częstotliwość szyny pamięci 1600 MHz 

Liczba pamięci w zestawie 2 

CAS Latency CL9 

Radiator  

Pozostałe parametry:  

PC3-12800,9-9-9-24, Unbuffered, 

NON-ECC, 1.5V, 1024 Meg x 64, 

 

-Płyta główna: 

Liczba gniazd DDR3 4 szt 

Częstotliwość szyny pamięci 1066 MHz, 

1333 MHz, 01600 MHz 

Złącza PCI  3szt 

Złącza PCI-E 16x ver. 3.0  1 szt 

Złącza PCI-E 1x  2 szt 

Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów 

4x SATA III, 2x SATA II 

Karta dźwiękowa  

Interfejs sieciowy 1 x 10/100/1000 Mbit/s 

Porty USB na tylnym panelu 8 szt 

Porty USB do wyprowadzenia z płyty 6 szt 

Liczba portów USB 3.0  4 szt 

Interfejsy na tylnym panelu: 

- 1 x PS/2 keyboard/ mouse combo port 

- 6 x USB 2.0 ports 

- 1 x LAN (RJ45) port 

- 2 x USB 3.0 ports 

- 6 x audio jacks 

- 1 x VGA port 

- 1 x DVI-D port 



   
   

  

 

 

- 1 x HDMI port 

 

Złącza dostępne na płycie: 

- 1 x 24-pin ATX main power connector 

- 1 x 8-pin ATX 12V power connector 

- 4 x SATA 6Gb/s connectors 

- 2 x SATA 3Gb/s connectors 

- 2 x USB 2.0 connectors (supports additional 4 

USB 2.0 ports) 

- 1 x USB 3.0 connectors (supports additional 2 

USB 3.0 ports) 

- 2 x 4-pin CPU fan connectors 

- 3 x 4-pin system fan connectors 

- 1 x Clear CMOS jumper 

- 1 x Front panel audio connector 

- 2 x System panel connectors 

- 1 x TPM module connector 

- 1 x Serial port connector 

- 1 x Parallel port connector 

- 1 x Chassis Intrusion connector 

Format płyty ATX 

 

-Dysk: 

Typ dysku SSD 

Format szerokości dysku 2,5'' (SFF) 

Pojemność dysku 256 GB 

Interfejs dysku SATA III - 6 Gb/s 

Prędkość odczytu 545 MB/s 

Prędkość zapisu 535 MB/s 

Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) 91 K 

Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) 91 K 

 

-Napęd: 

Typ napędu -wewnętrzny 

Interfejs - Serial ATA 

Odczytywane formaty płyt CD: 

CD-R 

CD-ROM 

CD-RW 

CD-TEXT 

Video-CD 

Multisession CD 

Odczytywane formaty płyt DVD: 

DVD±R 

DVD±RW 

DVD±R DL 

DVD-ROM 

DVD-RAM 



   
   

  

 

 

Max. prędkość odczytu CD 48 x 

Max. prędkość odczytu DVD-ROM 16 x 

Max. prędkość odczytu DVD-RAM 12 x 

Max. prędkość zapisu CD-R 48 x 

Max. prędkość zapisu CD-RW 32 x 

Max. prędkość zapisu DVD-R 22 x 

Max. prędkość zapisu DVD-RW 6 x 

Max. prędkość zapisu DVD+R 22 x 

Max. prędkość zapisu DVD+RW 8 x 

Max. prędkość zapisu DVD-RAM 12 x 

Bufor 2 MB 

Kolor przedniego panelu -czarny 

 

-Grafika: 

Chipset Nvidia Quadro K2200 

Rodzaj pamięci DDR5 

Wielkość pamięci VRAM 4 GB 

Porty wideo  

1 x DVI-I 

2 x DisplayPort 

Chłodzenie aktywne 

 

-Zasilacz: 

Moc zasilacza 550 W 

Wentylator 12 cm 

PFC Aktywny 

Ilość złącz zas. MOLEX 6 szt 

Ilość złącz zas. Floppy 1 szt 

Ilość złącz zas. SATA 9 szt 

Ilość złącz zas. 8-pin 12V 1 szt 

Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V 1 szt 

Ilość złącz zas. PCI-E 6-pin 1 szt 

Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin 1 szt 

Złącze zas. MB 20 + 4 pin 

Certyfikat 80+ 80 PLUS Bronze 

 

-Obudowa:  

Typ obudowy Midi Tower 

Format ATX,Micro ATX,E-ATX 

Miejsca montażowe 3,5'' wewn. 6 szt 

Miejsca montażowe 3,5'' zewn. 1 szt 

Miejsca montażowe 5,25'' zewn. 3 szt 

Air Duct  

Kolor czarny 

Wymiary około 540 x 205 x 440 mm 

Złącza na przednim panelu  

1 x mikrofon 

1 x słuchawki 



   
   

  

 

 

2 x USB 3.0 

Pozostałe parametry  

Miejsce na wentylatory: 

Opcjonalne: 

- 1 x 120 mm (tył) 

- 4 x 92 mm (bok) 

 

-Klawiatura i Mysz: 

Interfejs USB 

Kolor czarny 

Połączenie przewodowe 

 

2 Oprogramowanie - 9 szt  -System operacyjny: 

Rodzaj System operacyjny Windows 10 

Wersja OEM 

Licencja dla małych firm 

Czas trwania-licencja wieczysta 

Liczba stanowisk / jednostek 1 szt 

Architektura 64-bit 

Nośnik  DVD 

Wersja językowa- Polska 

 

-System biurowy 

Wersja Cyfrowa/do pobrania lub Box medialess 

Licencja dla małych firm 

Czas trwania -licencja wieczysta 

Liczba stanowisk/jednostek 1 szt 

Architektura  

32-bit 

64-bit 

Wersja językowa -Polska 

Zawartość zestawu:  

- Word 

- Excel 

- PowerPoint 

- OneNote 

- Outlook 

 

3 Monitor – 9 szt Wielkość i typ ekranu IPS 27"/68 cm  

z podświetleniem LED 

Powierzchnia robocza 596.7 x 335.6 mm 

Kąty widzenia (pion, poziom) 178 °, 178 ° 

Rozmiar piksela 0,233 x 0.233 mm 

Rozdzielczość ekranu  2560 x 1440 pikseli (16:9) 

Jasność 300 cd/m2 

Kontrast 1000:1 

Czas reakcji 6 ms (półtony) 

Odwzorowanie przestrzeni barw sRGB 



   
   

  

 

 

Wyświetlane kolory 16.77 milionów 

Częstotliwość odświeżania 31 - 89 kHz, 59 - 61 Hz 

(VGA Text: 69 - 71 Hz, WQHD SL: 29 - 31 Hz) 

Złącza 

Złącza sygnałowe DisplayPort x 1 DVI-D 24 pin x 1 

(z HDCP) 

USB 1 port do kontroli monitora, 2 porty jako huby 

USB, standard 2.0 

Zasilanie 

Wymagania energetyczne AC 100 - 120 V/200 - 

240 V, 50/60 Hz 

Zużycie energii 67W (maksymalnie)/24 W (typowo) 

mniej niż 0,5 W (tryb oszczędzania energii) 

Zarządzanie energią Power Save (VESA DPM, 

DisplayPort Rev. 1.1a, DVI DMPM), Off Timer 

Funkcje 

Stabilizacja jasności  

Kontrola równomierności podświetlenia  

Tryby wyświetlania FineContrast (Paper, Movie, 

sRGB, User1, User2) 

Autoregulacja jasności  

Regulacja kolorów: jasność, kontrast, gamma, 

temperatura, nasycenie, odcień, wzmocnienie, reset 

Specyfikacja fizyczna: 

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)     

                 640 x 399.5 - 544.5 x 245.5 mm 

Masa około 10 kg 

Regulacja wysokości 145 mm 

Pochylenie / Obrót / Pivot 30° / 172° prawo-lewo 

/ 90° 

Inne 

Certyfikaty TCO Displays 6.0, EPEAT Gold (US), 

TUV/Ergonomics (including ISO9241-307), 

TUV/GS, c-Tick, CE, CB, cTUVus, FCC-B, 

Canadian ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, EPA 

Energy Star, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R 

 

Sprzęt musi być fabrycznie nowy i objęty gwarancją producenta: 

- stacje robocze – gwarancja min. 3 lata 

- monitory – gwarancja min. 5 lat 

 

Wszystkie zaproponowane elementy mają być podane z nazwy i modelu.  

 

Cena powinna uwzględniać koszty dostawy, montażu i uruchomienia w siedzibie 

Zamawiającego (najpóźniej do 2 tygodni od terminu dostawy).    

 



   
   

  

 

 

Planowany termin realizacji: do 31.05.2016r.  

 

IV. Warunki uczestnictwa w zapytaniu ofertowym: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają poniższe 

warunki:  

 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

 Oferent musi posiadać następujące zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia: 

- serwis uprawniający do bezpłatnego serwisu gwarancyjnego na miejscu w firmie; 

- jednostki komputerowe muszą być objęte serwisem On-Site z czasem reakcji do 48h   

  przez 3 lata. 

- minimalny okres gwarancji liczony od bezusterkowego odbioru na: 

  a) stacje robocze – 3 lata 

  b) monitory – 5 lat 

 nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym; 

 w postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto 

postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość; 

 zagwarantują sposób realizacji dostawy bądź usługi korzystny z punktu widzenia 

ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, 

surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia.  

Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie 

odrzuceniem oferty.  

 

V. Wykluczenie z udziału w zapytaniu ofertowym: 

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 



   
   

  

 

 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:  

1. Oferent przed złożeniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z informacjami 

zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami 

określonymi w tym dokumencie. 

2. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za 

koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent 

zobowiązuje się nie rościć z tego tytułu żadnych żądań względem Zamawiającego. 

3. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 

nr 1 do niniejszego zapytania. 

4. Oferta powinna: 

-być sporządzona w języku polskim, pismem odręcznym lub elektronicznie za pomocą 

edytora tekstu i wydrukowana, 

-posiadać datę sporządzenia, 

-być podpisana przez Oferenta 

-w ofercie należy podać cenę ostateczną wartości zamówienia w złotych netto oraz brutto 

(wartość zamówienia w innych walutach powinna być przeliczona po kursie ustalonym 

zgodnie z ustawą) 

 

- wszystkie zaproponowane elementy mają być podane z nazwy i modelu. 

 

5. Do oferty załączyć należy: 

-zał. nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych; 

-zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

6. Oferty, nie spełniające powyższych kryteriów oraz kryteriów opisanych w warunkach 

uczestnictwa  uznaje się za nieważne i nie będę rozpatrywane.  

7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i nie może to być oferta częściowa ani 

wariantowa. 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert:   



   
   

  

 

 

1.Oferta na załączonym formularzu ofertowym powinna być przesłana na adres poczty 

elektronicznej kierownika projektu anna.mlonek@bozamet.pl lub za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej, bądź  dostarczona osobiście na adres Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 

Siedlce, do dnia 09.05.2016r.  (liczy się data wpływu).  

Wymagane dodatkowe oznaczenie koperty:  

 
„Oferta na zapytanie ofertowe nr 4/1.1.1/2016 z dnia 29.04.2016r. dot. zakupu stanowisk komputerowych” 

 

Wpłynięcie oferty w formie elektronicznej powinno zostać potwierdzone przez Oferenta, w 

przeciwnym wypadku Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za oferty, które nie dotrą w 

terminie na podany adres mailowy Zamawiającego.   

 

2.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

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

4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert bądź udokumentowania uprawnień, potencjału 

technicznego lub doświadczenia itp.  

5.Zapytanie ofertowe zostaje umieszczone na stronie internetowej Bozamet Sp. z o.o. 

www.bozamet.pl oraz stronie www. bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

6.Pytania odnośnie przedmiotu zamówienia prosimy kierować na adres mailowy 

pawel.prochenka@bozamet.pl  

 

VIII. Ocena ofert:  

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Lp. Kryterium  Wartość punktowa wagi kryterium % 

1 Cena netto 40 

2 Termin dostawy (w dniach) 20 

3 Gwarancja (w miesiącach) 20 

4  Zaproponowana konfiguracja  20 

 

Ocena ww. kryteriów zostanie dokonana na podstawie Załącznika nr 1 Formularz Ofertowy. 

 

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja 

wynosi 100 punktów (wartość punktowa oferty x wartość punktowa wagi), w następujący 

sposób: 

 

1. Cena:  

Ocenie podlega łączna cena netto wraz z kosztem dostawy, montażu i uruchomienia oraz 

przeszkolenia pracowników.  

 

mailto:anna.mlonek@bozamet.pl
http://www.bozamet.pl/
mailto:pawel.prochenka@bozamet.pl


   
   

  

 

 

Sposób przyznawania:  

Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością: 

PC = (CN/CR) X 40 

 gdzie: 

-oferta z najniższą ceną otrzymuje maksymalną liczbę 40 punktów 

Pc – liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie 

Cn – najniższa zaoferowana cena 

Cr – cena z rozpatrywanej oferty 

40 – waga kryterium 

Maksymalną liczbę punktów 40 otrzyma najniższa oferowana cena. 

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  

 

2. Termin dostawy:  
Ocenie podlega zaproponowany termin dostawy w dniach kalendarzowych, liczonych od dnia 

podpisania umowy.  

 

Sposób przyznawania:  

Termin dostawy przedstawiony w ofercie będzie oceniany zgodnie z zależnością: 

PC = (CN/CR) X 20 

 gdzie: 

-oferta z najkrótszym terminem dostawy otrzymuje maksymalną liczbę 20 punktów 

Pc – liczba punktów w kryterium termin dostawy przyznanych rozpatrywanej ofercie 

Cn – najkrótszy zaoferowany termin dostawy 

Cr – termin dostawy z rozpatrywanej oferty 

20 – waga kryterium 

Maksymalną liczbę punktów 20 otrzyma oferta z najkrótszym terminem dostawy. 

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  

 

3. Gwarancja-wydłużenie okresu gwarancyjnego powyżej minimalnego ( stacje robocze 

– 3 lata, monitory – 5 lat) 

Ocenie podlega zaproponowany łączny okres gwarancji dla stacji roboczych i monitorów, 

powyżej minimalnego, liczony od dnia bezusterkowego odbioru. 

    

Sposób przyznawania:  

Punktacja uzyskana według wzoru: 

 

PC = (CN/CR) X 20 

gdzie: 

-oferta z najdłuższym okresem gwarancji powyżej wymaganego minimum otrzymuje   

maksymalną liczbę 20 punktów 

Pc – liczba punktów w danym kryterium przyznanych rozpatrywanej ofercie 



   
   

  

 

 

Cn – najdłuższy łączny zaoferowany okres gwarancji   

Cr – łączny okres gwarancji  z rozpatrywanej oferty 

20 – waga kryterium 

 

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

 

4. Zaproponowana konfiguracja  

Ocenie podlega zaproponowana konfiguracja powyżej wymaganego specyfikacją minimum. 

 

Sposób przyznawania:  

Maksymalna możliwa ilość punktów za spełnienie tego kryterium wynosi 20 pkt w zależności 

od przedziału: 

- najkorzystniejsza z pośród otrzymanych konfiguracji – 20 pkt 

- nieznacznie powyżej minimalnych wymagań specyfikacji – 5 pkt 

- spełniająca jedynie minimalne wymagania specyfikacji – 0 pkt 

 

Oceny dokonywać będzie powołana przez Zamawiającego komisja projektowa.  

 

IX. Informacje dotyczące oceny ofert:  

Informację o wyniku postępowania umieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego 

www.bozamet.pl, stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. oraz 

wysyła pocztą elektroniczną bądź tradycyjną do każdego wykonawcy, który złożył ofertę. 

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta.  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny 

na każdym etapie, nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego,     

w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania 

do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących 

Zamawiającego, o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub 

przedmiotu zapytania. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują 

żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

X. Termin związania ofertą:   

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą  60 dni od ostatecznego terminu 

składania ofert.  

 

XI. Załączniki:   

1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy; 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych; 

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;  

 

http://www.bozamet.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

