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Szanowni Pafstwo,

Zarzqd Spoldzielni Mieszkaniowej ,,Beskid" zaprasza do zlo2enia oferty nazakup komputer6w
stacjonarnych (nowych lub poleasingowych).

Opis przedmiotu zam6wienia ponizej:

Komputery stacjonarne wg opisu i w ilo6ci 3 szt.

Podstawowe parametry komputer6w:
1) Procesor INTEL minimum 4 rdzenielS wqtk6w, czgstotliwos6 od 3700 MHz
2) Pamiq6 DDR4, minimum 16GB w jednej ko6ci
3) Obudowazprzednim portem USB 3.0
4) Dysk SSD M.2 PCle minimum 500GB, S lat gwarancji, M.2 pCle NVMe 2280
3400/3O00MB/s
5) Plyta gl6wna z 4 slotami na pamig6 (umozliwiajqca zainstalowanie 64GB RAM)
6) Mysz i klawiatura - 1 komplet
7) zasilacz minimum 550w, standard minimum Bronze, wentylator wyciszony
(np. hydraulic)
8) Monitor 1szt24 cale,zwejSciami: DP, HDMI, VGA, hubem USB
9) Windows 10, zainstalowany
10) Microsoft Office na 2 komputerach
1 1) Gwarancja 3 lata

Zaoferowana cena winna dotvczv6 3 szt. komputer6w stacionarnvch z dostawa do

Cena ofertowa musi zawieral wszelkie koszty Kupujqcego
- koszt dostawy do siedziby SM ,,Beskid" ul. B.A. Konstanty 12a,
- koszt montazu komputer6w.

tym:

Kryterium oceny ofert jest cena brutto (100%), za nlkozystniejszq zostanie uznana oferla
z nlni2szq zaoferowanq cenq brutto.

Zastrzegamy, ze postgpowanie moZe zakonczye siq brakiem wyboru oferty w pzypadku
przekr oczen i a szacowa nych Srod kow.

Prosimy o oznaczenie czy oferta obejmuje nowy sprzqt czy poleasingowy.

1. Wykonawca mo2e zwrocic siQ do Zamawiajqcego o wyjaSnienie tre6ci Zapytania
ofeftowego . Zamawilqcy udzieli wyja5niefi niezwlocznie, jednak nie p6zniej ni2 na 2 dni pzed
uplywem terminu skladania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyja6nienie tresci Zapytania
ofertowego wplynie do Zamawiajqcego nie po2niej niz do ko/rca dnia, w ktorym uplywa polowa
wyznaczonego terminu skladania ofeft .

2. Je2eli wniosek o wyja6nienie treSci Zapytania oferlowego wplynie po uplywie termin
skladania wniosku, o ktorym mowa w pkt 1. lub dotyczy udzielonych wyjaSnien, Zamawiajqcy
mo2e udzielic wyja6nieri albo pozostawic wniosek bez rozpoznania.



3. Jezeli nie mozna bqdzie dokona6 wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzglgdu na to, 2e
zostanq zlo2one ofedy o tej samej cenie, Zamawiajqcy wezwie Wykonawc6w, kt6rzy zlo2ylite
oferty, do zlo2enia w terminie okre6lonym ptzez Zamawiajqcego oferl dodatkowych.
Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie bgdq mogli zaoferowac cen wy2szych ni2
zaoferowane wczeSniej w zlo2onych ofertach. W pzypadku, gdy zlo2one zostanq oferty
dodatkowe o takiej samej cenie, Zamawiajqcy w celu wyboru oferly mo2e prowadzi6
negocjacje dotyczqce ceny.

Zamawilqcy uniewaznia postgpowanie, je2eli :

1) nie zlo2ono co najmniejjednej oferty niepodlegajqcej odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni2szq cenq przewy2sza kwotq, kt6rq
Zamawilqcy zamierza przeznaczyC na sfinansowanie zam6wienia, chyba 2e Zamawiajqcy
mo2e zwiqkszy6 tg kwotg do ceny najkorzystniejszej oferty;

3) jezeli zostaly zlo2one oferly dodatkowe o takiej samej cenie;

4) wystqpila istotna zmiana okoliczno6ci powodujqca, 2e prowadzenie postgpowania lub
wykonanie zam6wienia nie lezy w interesie publicznym lub interesie Zamawiajqcego, czego
nie mozna bylo wcze6niej przewidziec',

5) postqpowanie obarczone jest niemozliwq do usuniqcia wadq uniemozliwiajqcq zawarcie
niepodlegajqcej uniewaznieniu umowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczqca RODO:

Zgodnie z art' 13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201 61679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/464/VE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05,2016, str. 1), zwanym dalej ,,RODQ", Zamawiajqcy informuje Wykonawc6w,2e'.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sp6tdzielnia Mieszkaniowa ,,Beskid"
w Nowym Sqczu ul. B.A. Konstanty 12a, 33-300 Nowy Sqcz
2. PanilPana dane osobowe przetwarzane bqdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwiqzanym z oferlq na zakup komputer6w stacjonarnych 3 szt.
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