PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. dyw. Henryka MINKIEWICZA
15-370 Białystok
ul. gen. J. Bema 100
NIP 542-20-72-792
REGON: 050440036

tel. centr. 85 7145900
fax 85 7145700
Komendant Oddziału 85 7145001
fax 85 7145701

Białystok, dn…….06.2022r.

Bezpieczna przystań
PD-ŁI-V.3711.19.2022
(przesłano drogą elektroniczną)
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy: zakupu i dostawy sprzętu informatycznego (kod CPV: 30213000-5 komputery osobiste,
48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne).
Zapraszam do składania ofert na zakup i dostawę niżej wymienionego sprzętu:
Część I - KOMPUTER ALL-IN-ONE – 24 szt. (dotyczy Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
Bezpieczna przystań)
Wymagania
- typu All-In-One – obudowa zintegrowana z monitorem
- podstawa z możliwością regulacji wysokości ekranu
- przekątna matrycy minimum 23,8”
- antyrefleksyjny
- osiągający rozdzielczość minimum FHD (1920x1080 dpi)

Budowa
Wyświetlacz
Procesor
Karta graficzna
Pamięć RAM
Dysk twardy
Komunikacja

Dźwięk

Złącza / porty

Klawiatura
Mysz

-

- osiągający w teście PassMark CPU Mark minimum 10000 pkt.
- zintegrowana
- minimum 8 GB
- minimum 500 GB SSD M.2 PCIe
- wbudowane:
 Ethernet
 WiFi
 Bluetooth
- zintegrowana karta dźwiękowa
- wbudowane głośniki i mikrofon
- HDMI lub DisplayPort
- minimum 4 gniazda USB 3.x
- RJ45
- złącze audio
- USB
- z częścią numeryczną
- USB
- optyczna z rolką
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System operacyjny

Funkcje
bezpieczeństwa

Cechy dodatkowe
Atesty i certyfikaty
Gwarancja

- Windows 10 Pro lub Windows 11 Pro w polskiej wersji językowej
 oprogramowanie musi być zainstalowane na dysku komputera lub
instalowane przy pierwszym uruchomieniu komputera
- wbudowany moduł TPM
- możliwość ograniczenia/blokady dostępu do BIOS
- możliwość zablokowania z poziomu BIOS:
 obsługi zewnętrznych nośników danych
 bootowania z urządzeń zewnętrznych
 Wi-Fi oraz Bluetooth
- wbudowany zasilacz
- w przypadku wbudowanej kamery musi być możliwość jej wyłączenia z
poziomu BIOS oraz zasłonięcia lub ukrycia (rozwiązanie fabryczne)
- deklaracja zgodności CE
- EnergyStar
- udzielana przez producenta
- minimum 36 miesięcy
- naprawa w miejscu instalacji z opcją zatrzymania uszkodzonego dysku

Część II – KOMPUTER ALL-IN-ONE – 3 szt.

Budowa
Wyświetlacz
Procesor
Karta graficzna
Pamięć RAM
Dysk twardy
Komunikacja

Dźwięk

Złącza / porty

Klawiatura
Mysz
Wyposażenie
dodatkowe
System operacyjny
Funkcje
bezpieczeństwa
Cechy dodatkowe

Wymagania
- typu All-In-One – obudowa zintegrowana z monitorem
- podstawa z możliwością regulacji wysokości ekranu
- przekątna matrycy minimum 23,8”
- antyrefleksyjny
- osiągający rozdzielczość minimum FHD (1920x1080 dpi)
- osiągający w teście PassMark CPU Mark minimum 12000 pkt.
- zintegrowana
- minimum 16 GB
- minimum 500 GB SSD M.2 PCIe
- wbudowane:
 Ethernet
 WiFi
 Bluetooth
- zintegrowana karta dźwiękowa
- wbudowane głośniki i mikrofon
- HDMI lub DisplayPort
- minimum 5 gniazd USB 3.x (w tym co najmniej 1 złącze typu C)
- RJ45
- złącze audio
- z częścią numeryczną
- wbudowany czytnik Smart Card
- optyczna z rolką
- wbudowana kamera z możliwością zasłonięcia lub ukrycia (rozwiązanie
fabryczne)
- Windows 10 Pro lub Windows 11 Pro w polskiej wersji językowej
 oprogramowanie musi być zainstalowane na dysku komputera lub
instalowane przy pierwszym uruchomieniu komputera
- wbudowany moduł TPM
- wbudowany zasilacz
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Atesty i certyfikaty
Gwarancja

- deklaracja zgodności CE
- EnergyStar
- udzielana przez producenta
- minimum 36 miesięcy
- naprawa w miejscu instalacji z opcją zatrzymania uszkodzonego dysku

Część III - OPROGRAMOWANIE BIUROWE – 3 szt.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Microsoft Office 2021 H&B PL lub równoważne spełniające poniższe warunki :

Licencje bezterminowe, umożliwiające użycie w administracji publicznej.
Interfejs użytkownika:
- pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika oraz dokumentacja i pomoc w języku polskim.
Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych
w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:
- posiadać kompletny i publicznie dostępny opis formatu,
- mieć zdefiniowany układ informacji w postaci XML,
- umożliwiać wykorzystanie schematów XM,
- wspierać w swojej specyfikacji podpis elektroniczny.
Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz
udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców.
W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację
pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy)
Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać minimum:
- edytor tekstów,
- arkusz kalkulacyjny,
- narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,
- klient poczty elektronicznej zgodny z Microsoft Exchange.
Edytor tekstów musi umożliwiać:
- bezproblemową pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word w wersjach od
2003 do 2019 z zapewnieniem konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu,
- edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie
sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów
bliskoznacznych i autokorekty,
- wstawianie oraz formatowanie tabel, obiektów graficznych, wykresów i tabel z arkusza
kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne),
- automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,
- automatyczne tworzenie spisów treści,
- formatowanie nagłówków i stopek stron,
- śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników,
- nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,
- określenie układu strony (pionowa/pozioma),
- wydruk dokumentów,
- wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących
z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną,
- zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji,
- dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go,
jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego
Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie
pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem,
- dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających
podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu
kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.
Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
- bezproblemową pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Excel w wersjach od
2003 do 2019 z zapewnieniem konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu,
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-

tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły
przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych
finansowych i na miarach czasu,
- tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne
z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice),
- tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz
wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,
- wyszukiwanie i zamianę danych,
- wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,
- nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie,
- nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,
- formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem,
- zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:
- bezproblemową pracę na dokumentach utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft
PowerPoint w wersjach od 2003 do 2019 z zapewnieniem konwersji wszystkich elementów
i atrybutów dokumentu,
- przygotowywanie prezentacji multimedialnych,
- prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego,
- drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek,
- zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,
- nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji,
- umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych
i wideo,
- umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,
- odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu
kalkulacyjnym,
- możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,
- prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub
projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera.
10. Zintegrowany klient poczty internetowej zgodny z serwerem poczty Microsoft Exchange.



Dopuszcza się dostawę oprogramowania, licencji i kodów aktywacyjnych w wersji pudełkowej lub
w formie elektronicznej.
Oprogramowanie musi umożliwiać samodzielną instalację przez Zamawiającego i aktywację przez
sieć Internet.

Złożona oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta - wartość brutto wraz z jednoznacznym wskazaniem waluty,
- termin ważności oferty,
- warunki gwarancji.
Warunki dostawy, płatności i gwarancji:
- dostawa na koszt Dostawcy,
- płatność: przelew 30 dni,
- termin związania ofertą: do dnia 20.07.2022r.
- planowany termin realizacji: dostawa do Zamawiającego do dnia 05.08.2022r.,
- z wyłonionym Dostawcą zostanie podpisana umowa – projekt w załączeniu,
- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,
- oferty będą rozpatrywane oddzielnie dla każdej z części.
Kryteria wyboru oferty:
- najniższa cena (100%)
- Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty bez obowiązku powiadamiania o tym
pozostałych oferentów.
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Termin składania ofert upływa w dniu 06.07.2022r.
Ofertę należy przysłać na adres poczty elektronicznej wlii.posg@strazgraniczna.pl
Zamówienie realizowane jest poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych – wartość nie przekracza 130 000,00 zł netto.
Dodatkowych informacji w sprawach technicznych udziela:
- mjr SG Sławomir Kilian, tel. 85 7145106, kom. 797337550.
Dodatkowych informacji w sprawach finansowych i dostawy udziela:
- Ewa Kamińska, tel. 85 7145114, kom. 727009523.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne pod adresem:
https://bip.podlaski.strazgraniczna.pl/s08/dane-osobowe/12859,KLAUZULA-INFORMACYJNA.html

Wykonano w poj. egz.
Waszczuk, tel. 85 7145120
28.06.2022r.
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