
Zamawiający:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Parkowa 9

44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY

Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego

Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

Na wykonanie zadania pod nazwą:

Zakup komputera typu NOTEBOOK z oprogramowaniem oraz rzutnika  
w ramach projektu Kampanii promocyjnej „Czerwionka-Leszczyny – wymarzone 

miejsce dla Twoich inwestycji”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

        Zatwierdzam:

                                                                 Czerwionka-Leszczyny, dnia ....................... r.



1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem  zamówienia  są:  komputer  typu  NOTEBOOK  z  oprogramowaniem  oraz 
rzutnik o podanych poniżej konfiguracjach.   

• NOTEBOOK o konfiguracji zgodnej z modelem HP Pavilion dv7-1230ew:

przekątna ekranu LCD 17.00 cali
nominalna rozdzielczość LCD 1440 × 900 pikseli
typ ekranu błyszczący (glare)
technologia mobilna AMD
procesor AMD Turion 64 X2
wielkość pamięci RAM 4 GB
pamięci RAM rozszerzalna do 8.00 GB
wolne gniazda pamięci 1
Pojemność dysku twardego 640 GB

Serial ATA 
interfejs dysku twardego 5400 RPM
napęd optyczny combo Blu- Ray ROM + DVD+/-RW DL
zewnętrzny układ graficzny tak
karta graficzna ATI Mobility Radeon HD3650 (DirectX10, 

SM 4.0, Avivo)
pamięć karty graficznej 512.00 MB
wyjścia karty graficznej wyjście HDMI + audio

wyjście D-Sub
typ akumulatora litowo- jonowa
karta dźwiękowa wejście mikrofonu

stereo
czytnik kart pamięci xD

SD
MS-pro
MMC
Memory Stick

komunikacja WiFi IEEE 802.11a/b/g/n
LAN 1 Gbps
Bluetooth

interfejsy FireWire
e-Sata
ExpressCard



4x USB
dodatkowe wbudowany mikrofon
wyposażenie/funkcjonalność pilot zdalnego sterowania

kamera 1.3 Mpix
zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows Vista Home Premium 
dołączone oprogramowanie Microsoft Office 2007 Small Bussines 
szerokość 520.00 mm
głębokość 285.00 mm
wysokość 45.00 mm
waga 3.46 kg
dodatkowe informacje Głośniki Altec Lansing z wbudowanym 

subwooferem
mysz tak
torba tak
Gwarancja 2 lata

• Rzutnik o konfiguracji zgodnej z modelem Acer X1260:

Technologia DLP
Rozdzielczość ekranu 1024 × 768 pikseli
Jasność 2400.00 ANSI lum.
Kontrast 2700:1
Min. odległość od ekranu 1 m
Przekątna obrazu 0.580 m
Złącza zewnętrzne Złącza (wejścia): 1 × D-sub 15-pin, 1 × Mini DIN 4- 

pin (S-Video), 1 × stereo mini-jack, 1 × USB, 1 × 
Mini DIN (PC conrol)

Głośniki tak - mono
Moc lampy 160.00 W
Czas pracy lampy 4000.00 godz.

tryb cichy
Szerokość 267.00 mm
Głębokość 187.00 mm
Wysokość 80.00 mm
Waga 2.30 kg
Cechy dodatkowe Osłona na obiektyw, Kabel D-Sub 15-pin, kabel 

wideo (RCA-RCA), zawartość opakowania: kabel 
zasilający, pilot w zestawie



Gwarancja 2 lata

Zamawiane: komputer typu NOTEBOOK oraz rzutnik muszą posiadać znakowanie, 
zawierające obowiązujący zestaw znaków graficznych: Narodowych Strategicznych Ram 
Odniesienia 2007-2013 (NSS), Województwa Śląskiego, Unii Europejskiej oraz logo 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wraz z hasłem reklamowym.
Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże:

• obowiązujący  zestaw  znaków  graficznych:  Narodowych  Strategicznych  Ram 
Odniesienia 2007-2013 (NSS), Województwa Śląskiego oraz Unii Europejskiej 

• logo Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wraz z hasłem reklamowym.

2. Termin wykonania zamówienia:

− rozpoczęcie:  10.09.2009r.
− zakończenie:  25.09.2009r.

3. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 07.09.2009r. godz.  900  w siedzibie Zamawiającego:  
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9
Kancelaria Urzędu pok. 5
4. Przygotowanie  oferty:
Koperta  zewnętrzna  winna  być opatrzona  napisem: 

„Zakup komputera typu NOTEBOOK z oprogramowaniem oraz rzutnika  w ramach 
projektu Kampanii promocyjnej „Czerwionka-Leszczyny – wymarzone miejsce dla 
Twoich inwestycji”

Nie otwierać przed dniem 07.09.2009r.,  godz. 930

5. Otwarcie ofert – godz. 930 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy i Miasta, 
44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Dr Rostka 7
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta  
6. Kryterium oceny: 

Przy wyborze oferenta Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena - 100%

A) Sposób oceny ofert:
Cena:
Za oferowaną cenę maksymalnie można otrzymać 100 pkt.
Tę liczbę punktów ( 100 ) otrzymuje oferta z najniższą ceną. 
Pozostali oferenci otrzymują ilość punktów wyliczoną wg  poniższego wzoru:

                              cena  najniższa
X = ____________________________  x  100 %  x 100
        cena danego oferenta



gdzie:  X  -  ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie
     
B) Opis sposobu oceny oferty.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która spełni wszystkie warunki 
określone w niniejszej SIWZ oraz uzyska największą łącznie ilość punktów za kryteria 
(cena), o których mowa w niniejszym pkt.   

7. Wymagania wobec wykonawców:

Zamawiający zamierza dokonać wyboru takiego Wykonawcy:
1) który  dysponuje  niezbędną  wiedzą  i  doświadczeniem,  a  także  potencjałem 

technicznym oraz  pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
2) który jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi,
3) który nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne,
4) przeciwko któremu, lub  urzędującemu członkowi  firmy nie wszczęto  postępowania

o  popełnienie  przestępstw  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego,  przestępstwo  przekupstwa  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych ,

5) któremu w ciągu ostatnich trzech lat nie została nałożona na przedsiębiorstwo kara 
pieniężna,   o    której  mowa  w  przepisach  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji
za czyn nieuczciwej  konkurencji, polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję 
publiczną.

Spełnienie  powyższych  warunków  należy  potwierdzić  w  formie  oświadczenia 
zamieszczonego   w druku oferty.

8. Kontakt z oferentami

 Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są pracownicy Wydziału Rozwoju 
Gminy i Miasta, Tel. 032 43 12 251, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl

9.  Załączniki:

• formularz ofertowy 
• wzór umowy

mailto:rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl

