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Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie

ul. Krzyżanowskiego 24, 35-329 Rzeszów

l7 748 z6 o5

Rzeszów, dnia z4,1,t.zozlr.

ZAPYTANlE OFERTOWE

Dokładna nazwa i adres wykonawcy

Zamawiający Cmina Miasto Rzeszów - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie,

ul. Krzyżanowskiego 24, 35-329 Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na ,,Dostawę laptopa dla oddziału

przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie".

l. Opis przedmiotu zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopa dla oddziału przedszkolnego w ZSP-6 w Rzeszowie.

Laptop;
Procesor min. lntel Core i3-1oo5Ct (z rdzenie,4 wątki, 1.2o,3.4o CHz,4MB cache)

Pamięć RAM 12 CB (DDR4, z666MHz)
Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 2o CB
Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) t/o

Dysk SSD M.z PCle +8o CB
Typ ekranu Matowy, LED, EWV
Przekątna ekranu 15,6'|

Rozdzielczość ekranu 1920 x lo8o (FullH D)

Jasność matrycy z5o cd/m'
Karta graficzna lntel UHD Craphics
Pamięć karty graficznej Pamięć współdzielona
Dźwięk Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon
Kamera internetowa o.3 Mpix
Łączność Wi-Fi5
Moduł Bluetooth
7łącza USB 2.o - 2 szt.
USB3,zCen. 1-1szt.
USBTypu-C-lszt,
HDMl1.4-1szt.
Czytnik kart pamięci microSD - l szt.
Wyjście słuchawkowe/we|ście mikrofonowe - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - l szt.
Typ baterii Litowo-polimerowa
Pojemność baterii z-komorowa, 485o mAh
System operacyiny Microsoft Windows 1o Home PL (wersja 64-bitowa)
Dołączone oprogramowanie
Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)
Dodatkowe informacje Wydzielona klawiatura numeryczna
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad



z. Warunki realizacji zamówienia:
potwierdzeniem prawidłowej realizacji zamówienia jest protokół odbioru zamówienia.

3. Okres gwarancji: z lata

4. Miejsce itermin składania ofert:

oferty proszę składać drogą elektroniczną na adres: zamowienia@ zsp6.rzeszow.pl lub osobiŚcie

w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie do 3o.tl,zoztr, do godz. o8.oo.

5. Termin wykonania zamówienia: do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

ofertę należy złożyc lub przesłać na adres: Zespoł Szkolno - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie,

ul. Krzyzanowskiego 24, 35 - 3z9 Rzeszów w kopercie z dopiskiem: ,,Dostawa laptoPa dla oddziału

przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie".

oferent może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ceną. Wykonawcy składają formularz oferty. Oferta musi

spełniać następujące wymogi:

e musi byczłożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

o musi być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez osobę/y uprawnioną/e.

przez osobę/y uprawnioną/e naIeży rozumieć odpowiednio osobę/y, która/e zgodnie

z odpowiednimi przepisami jest/są uprawniona/e do składania oświadczeń woli w zakresie

praw i obowiązków majątkowych wykonawcy.

7. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny cena - 1oo%

Sporządził *: zatwierdził:
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postępowanie

. *dotyczy tylko egzem plarza, który zawarty jest w dokumentacji jednostki

8. Załączniki:

* formularz oferty


