
Łódź, 22.02.2017 r. 

 

Dotyczy:  

Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000,00 Euro na dostawę:  

„ Dostawa Komputera dedykowanego Skanerowi BLACK MAGIC" 

 

Zapytanie ofertowe nr 2 / 2017 
 

1. Zamawiający  

 

Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o .o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 210; 

93-106 Łódź, wfo@wfo.com.pl; tel. (+48 42) 689 23 45; fax (+48 42) 689 23 46 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego komputera 

dedykowanego skanerowi BLACK MAGIC jednak nie o niższych parametrach niż: 

1) Jednostka podstawowa: 

3.0GHz 8-Core Intel Xeon E5 z 25MB pamięci podręcznej L3; TURBO BOOST UP 

2) Pamięć 

32 GB  

3) Przechowywanie 

1 TB PCIe opartych na pamięci flash 

4) Grafika 

Dwa procesory graficzne AMD FirePro D700 z 6GB GDDR5 VRAM każdego 

5) Wejście wyjście 

Cztery porty USB 3 (do 5 Gbps) 

Sześć Thunderbolt 2 porty (do 20 Gbps) 

gigabitowe porty Ethernet Podwójny 

Jeden port HDMI 1.4 Ultra HD 

6) Audio 

Połączone optyczne wyjście cyfrowe audio / wyjście analogowe z minijack 

Słuchawki z zestawem słuchawkowym minijack wsparcia 

Port HDMI obsługuje wielokanałowe wyjście audio 

Wbudowany głośnik 

7) Bezprzewodowy 

Sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11ac  

IEEE 802.11a / b / g / n, kompatybilny 

Bluetooth 4.0 Technologia bezprzewodowa 

8) Inne 

Mysz i klawiatura do komputera 
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3.   Termin dostawy 

       Dostawa powinna być zrealizowana do 28.04.2017 r. 

4.    Ocena ofert 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 

Lp.  Kryterium  Waga  Opis  

1.  CENA 60% 

Oceniana będzie łączna cena netto dla każdej 

oferty wg „wagi’ i przyznawane proporcjonalnie 

punkty, najniższa cena otrzymuje 60 pkt. 

2. GWARANCJA 10% okres gwarancji minimum 36 miesięcy 

3. 
WSPARCIE 

SERWISOWE 
30% 

udostępnienie innego urządzenia na część okresu 

naprawy   

 

5.    Informacje dodatkowe:  

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Iwona Thomas-Stachacz pod numerem telefonu 

tel. (+48 42) 689 23 45; fax (+48 42) 689 23 46; wfo@wfo.com.pl 

 

6.     Miejsce oraz termin składania ofert 

 

Oferty prosimy nadsyłać do dnia 28.02.2017 r., w formie elektronicznej na adres: 

wfo@wfo.com.pl 

 „Oferta – dostawa Komputera  dla potrzeb Skanera BLACK MAGIC" 

 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

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

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

7.  Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej ofert 

 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów                    

za pośrednictwem maila lub  strony internetowej znajdującej się pod adresem 

wfo@wfo.com.pl  

   Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu zakupu objętego zapytaniem 

ofertowym. 

     Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia, w szczególności jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że 

prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było wcześniej przewidzieć.  
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