Teatr Wielki w Łodzi zaprasza do składania ofert na zakup następujących Laptopów biznesowych
z oprogramowaniem:
Opis sprzętu

Laptop biznesowy typ D o minimalnych wymaganiach:
- przekątna ekranu 16” , Retina 3072x1920
- procesor i7
- pamięć 16GB
- dysk SSD 512
- system operacyjny typu macOS
- Wi-Fi
- torba
Oprogramowanie: pakiet biurowy typu Office, oprogramowanie do montażu filmów,
oprogramowanie typu Corel

ilość

1 kpl.

1 kpl.

Uwaga:
- Oferowany sprzęt i oprogramowanie musi być fabrycznie nowy.
- Licencja na oprogramowanie dożywotnia.
- oprogramowanie zainstalowane na laptopie.
- Gwarancja na sprzęt 24 m-ce.
- Ewentualne użycie w opisie określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu
klasy, jakości, parametrów, cech i funkcjonalności sprzętu. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się
wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować sprzęt równoważny.
Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt, o ile jest inny, posiadał parametry jakościowe i techniczne,
klasę, cechy i funkcjonalność nie gorsze, niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykazanie
równoważności zaoferowanego sprzętu spoczywa na Wykonawcy (poprzez przedstawienie stosownych
dowodów – np. specyfikacji technicznych zawierających nazwę części, zestawienie parametrów, cech i
funkcjonalności proponowanego równoważnego sprzętu).
- Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart katalogowych – wyłącznie dla urządzeń fabrycznych wystawionych przez producentów urządzeń potwierdzających spełnienie minimalnych parametrów sprzętu
stanowiącego przedmiot zamówienia, wraz z podaniem nazw oferowanego sprzętu, których autentyczność
musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.
- Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment w ramach realizacji umowy był urządzeniami zakupionymi
w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek gospodarczy Unii Europejskiej. Przed podpisaniem umowy
Zamawiający może wymagać stosownego potwierdzenia podpisanego przez polskie biuro przedstawiciela
producenta, a jeżeli producent nie posiada oficjalnego biura w Polsce przez przedstawiciela biura
europejskiego, odpowiadającego za rynek polski.

Termin realizacji do 22 grudnia 2020 r.
Termin płatności: do 21 dni od daty otrzymania sprzętu i otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury.
Proszę o przesłanie oferty cenowej na wypełnionym formularzu cenowym
do dnia 3 grudnia 2020 r. do godz. 12.00 na adres: oferty@teatr-wielki.lodz.pl
lub na adres:
Teatr Wielki w Łodzi
Plac Dąbrowskiego
90-249 Łódź z dopiskiem „oferta na laptopy”
W przypadku pytań proszę o kontakt na adres mailowy: oferty@teatr-wielki.lodz.pl

Załącznik nr 1 – formularz cenowy

FORMULARZ CENOWY

Dostawa:
Opis sprzętu

ilość

Laptop biznesowy typ D
……………………………………………………………………………………………

Cena
netto/
1 kpl.

Wartość
netto

x

x

Wartość
brutto

1
kpl.

producent / model /typ oferowanego urządzenia

Oprogramowanie: pakiet biurowy typu Office, oprogramowanie
do montażu filmów, oprogramowanie typu Corel
Razem brutto

1
kpl.
x

Data…………….……..

Podpis osoby upoważnionej: ………………………………

Pieczęć firmowa: ……………………………………..

