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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie ogłasza zapytanie ofertowe na zakup i 

dostawę: 

biurowych zestawów komputerowych (jednostka centralna  +  monitor  + klawiatura + mysz + 

oprogramowanie) według poniższej specyfikacji: 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 

Monitor − przekątna ekranu 27”; 

− rozdzielczość minimum FHD (1920x1080); 

− matryca matowa IPS lub AMVA, format 16:9, kontrast typowy statyczny min. 
1000:1, jasność min. 300 cd/m2, powłoka antyrefleksyjna; 

− ergonomiczna podstawa z płynną regulacją wysokości monitora; 

− wbudowane głośniki; 

− złącza umożliwiające bezproblemowe podłączenie do oferowanej jednostki 
centralnej (komputera): HDMI, VGA, DisplayPort; 

− hub USB (opcjonalnie); 

Procesor − osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik minimum 19000 punktów 
(wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: 
www.cpubenchmark.net); 

Pamięć RAM − minimum 8 GB z możliwością rozszerzenia do 32 GB; 

− ilość banków pamięci minimum 2 szt.; 

Dysk twardy − SSD M.2 o pojemności minimum 256 GB; 

Karta graficzna − zintegrowana; 

Karta dźwiękowa − zintegrowana; 

Karta sieciowa − LAN 10/100/1000 Mbit/s; 

Napęd optyczny − napęd DVD±RW; 

Wbudowane porty − minimum 6 portów USB (w tym, co najmniej 2 porty w wersji USB 3.1 lub 3.2), 
minimum 2 na panelu przednim; 

− porty pozwalające na obsługę monitora: HDMI, VGA (opcjonalnie), DisplayPort 
(opcjonalnie); 

− 1 port RJ45; 

− porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych 
adapterów, przejściówek; 

Klawiatura − w układzie „polski programisty”; 

− w kolorze zbliżonym do koloru obudowy; 

Mysz − optyczna USB; 

Obudowa − typu Small Form Factor lub Micro Form Factor; 

− z możliwością założenia blokady uniemożliwiającej otworzenie obudowy; 

Bezpieczeństwo − zintegrowany na płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted 
Platform Module; 

System operacyjny − zainstalowany system oryginalny Windows 11 Pro PL 64-bit 

Oprogramowanie 
biurowe 

− pakiet MS Office 2021 wersja PL z dożywotnią licencją; 
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Bios − możliwość odczytania z BIOS informacji o: 

• modelu komputera i numerze seryjnym 

• AssetTag i MAC Adres karty sieciowej 

• wersji BIOSu wraz z datą produkcji 

• zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni 

• ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem; 

− możliwość z poziomu BIOS: 

• wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów USB oraz SATA 

• ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD 

• kontroli sekwencji boot; 

Zgodność z 
systemami 
operacyjnymi i 
standardami 

− oferowane modele komputerów muszą posiadać/spełniać: 

• certyfikat Microsoft potwierdzający poprawną współpracę z 
systemami Windows 11 

• deklaracje zgodności CE, certyfikat TCO 

• spełniać wymogi normy Energy Star oraz dyrektywy RoHS; 

Wsparcie techniczne 
producenta 

− możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera 
oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u 
producenta lub jego przedstawiciela; 

Gwarancja − minimum 3 lata gwarancji realizowanej poprzez wyznaczone autoryzowane 
punkty serwisowe, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię 
telefoniczną. 

 

I. Zamawiający 

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie 

Rzeszów, 35-959, ul. 8-go Marca 5 

 

II. Przedmiot zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 3 zestawów komputerowych wraz z niezbędnym 

oprogramowaniem operacyjnym i biurowym. Szczegółowy opis zamawianego sprzętu znajduje się 

w powyższej tabeli. 

2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz spełniać wymogi norm 

określonych obowiązującym prawem oraz posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa atesty 

lub certyfikaty. 

3. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego/pakietu biurowego, nieużywanego 

oraz nieaktywnego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. 

4. Wymaga się, aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta 

komputera oraz dostarczone wraz ze stosownymi oryginalnymi atrybutami legalności. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 

programów komputerowych w przypadku wystąpienia wątpliwości, co do jego legalności. 

6. W przypadku wątpliwości, co do pochodzenia sprzętu oraz długości i warunków gwarancji udzielanej 

przez producenta, zamawiający przewiduje możliwość ich sprawdzenia poprzez wezwanie 

do przesłania numerów seryjnych oferowanych produktów, w celu ich weryfikacji bezpośrednio 

u producenta. 
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III. Termin i sposób składania ofert 

Oferty należy składać drogą poczty elektronicznej na adres: ba@wiih.rzeszow.pl, na elektroniczną skrzynkę 

podawczą ePUAP: /WIIHRzeszow/skrytka lub osobiście w sekretariacie Inspektoratu, w terminie do dnia 

27.10.2022 r. (decyduje data wpływu oferty). 

IV. Miejsce i termin realizacji zamówienia 

Dostawa urządzeń winna nastąpić w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. 

Miejscem świadczenia dostawy jest siedziba Zamawiającego: 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie 

Rzeszów, 35-959, ul. 8-go Marca 5 

V. Kryterium oceny 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która spełnia wymagania Zamawiającego i jest 

najatrakcyjniejsza cenowo. Do oferty należy załączyć specyfikację urządzeń. 

VI. Informacje dodatkowe 

1. Za terminowe i należyte wykonanie umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie, 

przelewem w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Inspektoratu. Płatność będzie 

realizowana w polskich złotych, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, na podstawie 

faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

zapytania. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do wyjaśnienia treści złożonej oferty. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania rozstrzygnięcia postępowania i niedokonania 

wyboru oferty bez podawania przyczyny i zwrotu ewentualnych kosztów przygotowania oferty. 

4. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy na całym etapie realizowania zamówienia, należytej 

staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do jego wykonania. 

5. Oferent akceptuje wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania oraz uważa się za 

związany zaproponowaną ofertą przez okres 21 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ba@wiih.rzeszow.pl

