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ZAPYTANIE OFERTOWE 
o wartości szacunkowej nie przekraczaj ącej progu (30 000 euro) stosowania ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń  publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.907 
z późn. zm.) 

Zamawiający Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 5 
im. Króla Bolesława Chrobrego 
91-008 Łódź  ul. Drewnowska 88 
sekretariat2zsp51odz.p1 
tel. 42 654 27 75; tel./fax. 42 654 03 71 

Przedmiot zamówienia Komputer Fujitsu Esprimo P420 - 15 szt. 
- 	procesor co najmniej 2 rdzeniowy 
- 	pamięć  ram - co najmniej 6GB 
- 	system operacyjny Windows 7 Professional lub Windows 

8 Professional 
- 	karta graficzna z dwoma wyj ściami Dyl-D i D-SUB 
- 	mysz oraz klawiatura w zestawie 

Monitor - 15 szt. 
- 	technologia led 
- 	przekątna ekranu co najmniej 19 cali 
- 	rozdzielczo ść  nominalna co najmniej 1600x900 pixeli 
- 	jasność  co najmniej 200 cd/m2 
- 	złącze D-SUB (lub DyI-D) 

Drukarka laserowa monochromatyczna - 1 szt. 
- 	rozmiar no śnika co najmniej A4 
- 	dupleks automatyczny 
- 	złącze zewnętrzne Ethernet 10/100 Mbps 
- 	rozdzielczo ść  druku co najmniej 1200x600 dpi 

Zakup ze stawką  VAT O % - zgodnie z art. 83 ust.! pkt. 26a 
Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usiug 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami). 

Miejsce realizacji Dostawa sprz ętu będzie realizowana do budynku Zespo łu Szkół  
Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88 

Termin realizacji Kwiecień  2015 r. 



Forma płatno ści Przelew - 30 dni 

Kryterium oceny ofert Cena. 
Cena 	brutto 	stanowić 	będzie 	wynagrodzenie 	ryczałtowe 
za realizacj ę  całego przedmiotu zamówienia i będzie obejmować  
wszystkie koszty i składniki związane z realizacj ą  przedmiotu 
zamówienia. 
Informujemy, że zaproponowane ceny b ędą  porównane z innymi 
ofertami. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiaj ący może żądać  
od Wykonawców wyja śnień  dotyczących tre ści złożonych ofert. 

Sposób realizacji Bezpo średni kontakt z Zamawiaj ącym. 

Termin składania ofert do dnia 24.03.2015 r. 
Sekretariat ZSP nr 5 w Łodzi ul. Drewnowska 88 

Sposób składania ofert Oferty prosimy sk ładać  za pomocą  poczty elektronicznej, faksu, 
przesyłki 	pocztowej, 	kurierskiej 	lub 	osobi ście 	w 	siedzibie 
Zamawiaj ącego. 

Sposób przygotowania Dostawca może złożyć  na dane zamówienie tylko jedną  ofertę . 
oferty Na ofertę  powinny składać  się  następuj ące dokumenty: 

- 	Formularza oferty - załącznik nr 2 

Łódź, dn. 10.03.2015 r. 
Zespołu 
Im. Króla 
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