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   ŁOMIANKI, 15.05.2019 r. 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE – ROZEZNANIE RYNKU 

 

ZAKUP STANOWISK ROBOCZYCH (4 sztuki) 

 

1. Dane Zamawiającego: 

ATMSolutions Sp. z o.o. Sp. k.  

ul. Kolejowa 311 

05-092 Łomianki 

NIP: 7010437587 

REGON: 147405160  

KRS: 0000521707 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Rozeznanie rynku 

 

Rozeznanie rynku w ramach projektu pn. „Wdrożenie wyników prac B+R pn. "Innowacyjna modułowa 

obrabiarka sterowana numerycznie" jako sposób na wprowadzenie nowego polskiego produktu w postaci 

modułowej obrabiarki sterowanej numerycznie na rynek światowy.”. 

 

3. Przedmiot zamówienia: 

ZAKUP STANOWISK ROBOCZYCH (4 sztuki): 

 

ZAKUP STANOWISK ROBOCZYCH podyktowany jest potrzebą realizacji procesów projektowych, 

obróbczych i konstruktorskich. Zakup 4 sztuk obejmuje 2 pary stanowisk o różnych parametrach określonych w 

punkcie Minimalne parametry. Zamawiający podzielił zapytanie na 2 części, Wykonawcy mogą składać oferty 

na obie lub jedną z dwóch części rozeznania. 

 

Minimalne parametry Część 1. Stanowiska robocze (2 sztuki): 

Każde ze stanowisk powinno być złożone z: 

1. Laptop o minimalnych parametrach: 

- urządzenie fabrycznie nowe 

- Procesor: 4 rdzenie, od 1.80 GHz do 4.60 GHz, 8 MB cache 

- Pamięć RAM: 16 GB (SO-DIMM DDR3, 2133 MHz) 

- Dysk SSD M.2 PCIe: 512 GB 

- Przekątna ekranu:14,0" 

- Karta graficzna: Zegar rdzenia-1468 - 1532 (Boost) MHz, Magistrala-64 bit, Pamięć-GDDR5,Technologia-14 

nm, Wielkość pamięci karty graficznej-2048 MB. 

- Bateria:3-komorowa, 4335 mAh, Li-Polymer 

- Zainstalowany system operacyjny 

- Dołączone oprogramowanie (licencja dożywotnia):System operacyjny do użytku biznesowego,  Pakiet 

biurowy: Edytor tekstowy, Arkusz kalkulacyjny do użytku biznesowego, Partycja recovery (opcja przywrócenia 

systemu z dysku) 

- Waga maksymalna:1,15 kg (z baterią) 

- Touchpad z funkcją klawiatury numerycznej 

- Dołączone akcesoria: Zasilacz, Przejściówka USB -> RJ-45, Mysz 

- Gwarancja:24 miesiące (gwarancja producenta) 

2. Monitor o minimalnych parametrach: 
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- urządzenie fabrycznie nowe 

- Przekątna ekranu: 27" 

- Powłoka matrycy: Matowa 

- Rodzaj matrycy: LED, VA 

- Typ ekranu: Ekran zakrzywiony 

- Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD) 

- Format ekranu: 16:9 

- Filtr światła niebieskiego 

- Wielkość plamki: 0,311 mm 

- Jasność: 250 cd/m² 

- Czas reakcji: 5 ms (GTG) 

- Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln 

- Rodzaje wejść / wyjść: VGA (D-sub) - 1 szt.,HDMI - 1 szt.,DisplayPort - 1 szt.,Wyjście audio - 1 szt.,DC-in 

(wejście zasilania) - 1 szt. 

- Gwarancja: 36 miesięcy (gwarancja producenta) 

 

Minimalne parametry Część 2. Stanowiska robocze (2 sztuki): 

Każde ze stanowisk powinno być złożone z: 

1. Laptop o minimalnych parametrach: 

- urządzenie fabrycznie nowe 

- Prędkość procesora: 2.6 GHz - 4.2 GHz  

- Częstotliwość szyny QPI/DMI 8 GT/s 

- Pojemność pamięci podręcznej: 9 MB 

- Obsługa pamięci masowych: Rodzaj dysku SSD M.2 (FLASH memory) 

- Pojemność pamięci FLASH: 512 GB 

- Pamięć: Zainstalowana pamięć-32 GB,Rodzaj pamięci-SODIMM DDR4,Częstotliwość szyny pamięci-2666 

MHz 

- Przekątna ekranu LCD: 15.6 cali 

- Karta graficzna: Rodzaj złącza-PCI-E x16 3.0, Pamięć-2 GB, Rodzaj pamięci-GDDR5,Szyna pamięci-128-

bit,Liczba rdzeni CUDA-384, Typ chłodzenia-Aktywne, Obsługiwane biblioteki-DirectX 12,OpenGL 4.5, Pobór 

mocy-40 W 

- Złącza zewnętrzne: 1x USB 3.1 Typ-C, 3x USB 3.1 Gen. 1, 1 x HDMI, 1 x VGA,1x połączone wejście 

słuchawkowe i mikrofonowe, 1x RJ-45 (LAN), 1x DC-In (wejście zasilania) 

- Oprogramowanie: Dołączone oprogramowanie (licencja dożywotnia):System operacyjny do użytku 

biznesowego, Pakiet biurowy: Edytor tekstowy, Arkusz kalkulacyjny do użytku biznesowego 

- Gwarancja:24 miesiące (gwarancja producenta) 

2. Monitor o minimalnych parametrach: 

- urządzenie fabrycznie nowe 

- Przekątna ekranu:23.5" 

- Rozdzielczość natywna (px):1920 x 1080 

- Czas reakcji:4 ms, Jasność:250 cd/m² 

- Typ matrycy:IPS / PLS 

- Złącza:HDMI, D-Sub (VGA) 

- Funkcje ochrony oczu:filtr światła niebieskego, redukcja migotania 

- Gwarancja: 36 miesięcy (gwarancja producenta) 

 

Dotyczy każdej z części: 

- W zestawie powinny znajdować się wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia 

- Instrukcja obsługi w języku polskim 

- Dostawa do siedziby Zamawiającego 
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Realizacja zamówienia musi obejmować dostawę kompletnego zestawu gotowego do pracy. 

 

 

Warunki 

1. Oferta powinna zawierać nazwę Oferenta, adres siedziby Oferenta, nazwę proponowanego sprzętu, cenę 

netto, cenę brutto, termin realizacji, termin płatności, warunki dostawy, warunki szkolenia oraz  wzór karty 

gwarancyjnej. 

2. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań o treści: 

Ja niżej podpisany oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

• posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji; 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, 

co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Miejsce i sposób składania ofert 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej: 

- osobiście lub za pośrednictwem kuriera/posłańca/operatora pocztowego w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

”Oferta na rozeznanie rynku pn. ZAKUP STANOWISK ROBOCZYCH (4 sztuki) „ 

- drogą mailową w formie dokumentów (pdf) na adres: dzialzakupow@atmsolutions.pl w terminie do dnia 

23/05/2019.  (liczy się data wpływu oferty).  

 

Miejsce składania ofert:  

ATMSOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K. DZIAŁ ZAKUPÓW 

UL. KOLEJOWA 311 

05-092 ŁOMIANKI 

lub adres e-mail: 

dzialzakupow@atmsolutions.pl 

 

Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert zostaną wykluczone. 

Oferty muszą być ważne przynajmniej przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie 

oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

 

 


