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Załącznik nr 10 do SIWZ 

 

 

Szczegółowy opis sposobu przygotowania i oceny prezentacji oferowanego 

towaru dla części 1   

 

Wstęp 

Niniejszy dokument określa: 

1. Procedurę weryfikacji przez Zamawiającego parametrów sprzętu określonych  

w załączniku nr 6a do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”; 

2. Sposób przedstawienia prezentacji oferowanego towaru w celu dokonania 

weryfikacji, o której mowa w pkt 1.  

 

Sposób oceny prezentacji oferowanego towaru  

Komisja przetargowa dokona oceny prezentowanego towaru poprzez porównanie go   

z ofertą oraz z zapisami SIWZ. 

Ocena zostanie dokonana na zasadzie: zgodny/niezgodny (z zapisami SIWZ). Pozytywna 

ocena będzie oznaczała zgodność oferowanego towaru z zapisami SIWZ w zakresie 

punktu 1 (Komputer) „Opisu przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 6a do SIWZ). 

Negatywna ocena będzie oznaczała niezgodność oferowanego towaru z zapisami SIWZ 

w zakresie punktu 1 (Komputer) „Opisu przedmiotu zamówienia” i będzie skutkowała 

odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) - nie wykazano 

zgodności oferowanego sprzętu z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

Sposób przygotowania prezentacji oferowanego towaru 

Prezentacja oferowanego towaru powinna obejmować przedstawienie kompletnego 

komputera wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows lub równoważnym 

gotowym do pracy. Prezentowany oferowany towar powinien być odzwierciedleniem 

zaoferowanego rozwiązania opisanego w ofercie. 

Komputer powinien mieć możliwość otwarcia obudowy celem oceny zainstalowanych  

w nim elementów.  

Prezentacja oferowanego towaru rozpocznie się od następnego dnia po terminie otwarcia 

ofert w budynku Zamawiającego. Informacje o godzinie i miejscu prezentacji 

oferowanego towaru zostaną przekazane wykonawcom w dniu otwarcia ofert.  

Nie przeprowadzenie prezentacji oferowanego towaru w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego skutkować będzie uznaniem treści oferty za nieodpowiadającą treści 

SIWZ i odrzuceniem jej na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)    

Prezentowany oferowany towar powinien mieć dołączone oprogramowanie umożliwiające 

zarządzanie i modyfikację ustawień BIOS zgodnie z punktem 1  ppkt 13 c) „Opisu 

przedmiotu zamówienia”.   

 

Formularz oceny prezentowanego oferowanego towaru 

Nr testu Przedmiot oceny Rezultat  

niepotrzebne skreślić 

1 Moc zasilacza zgodny/niezgodny 

2 Ilość wnęk w obudowie/wymiary zgodny/niezgodny 

3 Zastosowany procesor zgodny/niezgodny 

4 Ilość pamięci RAM i możliwości rozbudowy zgodny/niezgodny 

5 Ilość i rodzaj złącz wewnętrznych zgodny/niezgodny 

6 Karta graficzna zgodny/niezgodny 

7 Pojemność dysku twardego zgodny/niezgodny 
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8 Napęd optyczny zgodny/niezgodny 

9 Karta dźwiękowa zgodny/niezgodny 

10 Karta sieciowa zgodny/niezgodny 

11 Klawiatura zgodny/niezgodny 

12 Myszka zgodny/niezgodny 

13 Ilości i rodzaj portów zewnętrznych zgodny/niezgodny 

14 System operacyjny zgodny/niezgodny 

15 Zabezpieczenia i zarządzanie BIOSem zgodny/niezgodny 

16 Zabezpieczenie fizyczne (zamek obudowy) zgodny/niezgodny 

Końcowa ocena prezentowanego towaru  pozytywna/negatywna 

 


