
 

 

 
Białystok, dnia 21 listopada 2012 r. 

 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

na dostaw ę tabletów – szt. 3 

w ramach Zadania 4.  Projektu pt. "Laboratoria do b adań pestycydów z uwzgl ędnieniem 

bezpiecze ństwa żywno ści – LAPESTY” 

współfinansowanego przez Uni ę Europejsk ą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowa cyjna Gospodarka, 

działanie 2.1 

Numer projektu: PO IG.02.01.00-20-105/09  

rodzaj zamówienia: dostawa / usługa / robota budowlana 

 
1. Nazwa, adres Zamawiaj ącego 
Instytut Ochrony Ro ślin – Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań 
NIP 777-00-02-702     REGON  000080217 
www.ior.poznan.pl 
 
Terenowa Stacja Do świadczalna w Białymstoku 
ul. Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostaw ę trzech egzemplarzy tabletów w ramach Zadania 4 .  
Projektu pt. "Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności – 
LAPESTY” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1 
(numer projektu: PO IG.02.01.00-20-105/09) o parametrach nie gorszych ni ż określone poni żej: 
 
2.1. dwa tablety o parametrach nie gorszych ni ż podanie poni żej: 
 
Wyświetlacz: 8.9" - LED backlight; rozdzielczość 1024 x 600 (133 ppi); touchscreen; antyrefleks;  
Procesor:  jednordzeniowy, 512 KB pamięci podręcznej, częstotliwością 1,5 GHz 
Pamięć: Dysk 64 GB; RAM 2 GB - DDR2 SDRAM; obsługiwane karty pamięci fleszowej: SD,SDHC 
Memory Card,SDXC Memory Card  
Komunikacja: 3G; GSM,GPRS,EDGE,CDMA 2000 1X EV-DO Rev. A,HSPA,CDMA 2000 1X EV-DO 
Rev. 0; Pasma: GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 850/900/1900/2100 / CDMA2000 X1 850/1900; 
Maksymalna prędkość transmisji do14.4 Mbps; Połączenie bezprzewodowe: 802.11 a/b/g/n,Bluetooth 
4.0 HS 
Aparat fotograficzny: 3 megapikseli; VGA 
Bateria: litowo-polimerowa; pojemność ok. 30 Wh, czas pracy powyżej 5 godzin 
Interfejsy: USB 2.0, dok., zestaw słuchawkowy; Rozszerzenie sloty: karta pamięci SD; 



 

 

System operacyjny: 32-bitowy w wersji profesjonalnej;  
Waga do max. 0,7kg; Stacja dokująca; Digital Pen 
 
2.2. jeden tablet o parametrach nie gorszych ni ż podanie poni żej: 
 
Wyświetlacz: Przekątna ekranu 13,3 cali LCD-LED; rozdzielczość 1366 x 768, TouchScreen 
Procesor dwurdzeniowy, 1,8 GHz, częstotliwość szyny QPI/DMI 5 GT/s, pojemność pamięci 
podręcznej 3 MB 
Dysk hybrydowy (nośnik magnetyczny + pamięć FLASH), pojemność dysku (HDD)500 GB + 32 GB 
Pamięć 4096 MB, On-board DDR3, częstotliwość szyny pamięci 1600 MHz 
Dodatkowe urządzenie wskazujące: touchpad + scroll zone 
Bateria Li-polimerowa czas pracy powyżej 5 godz.; 
Złącza zewn.: USB 3.0, USB 2.0, VGA (CRT), HDMI, Line Out; DC-In, RJ-45 (LAN); 
Komunikacja: bezprzewodowa karta sieciowa IEEE 802.11b/g/n; Bluetooth; Czytnik kart pamięci 
(MemoryStick Duo, MemoryStick Pro, SecureDigital eXtended Capacity (SDXC), SecureDigital Card 
High-Capacity (SDHC)); Kamera 1.3Mpix; Głośniki stereo; Zainstalowany system operacyjny; Masa 
netto do max. 1,8 kg 
 
 
Gwarancja na przedmiot zamówienia – minimum 12 miesięcy 
 
Termin realizacji  przedmiotu zamówienia: 14 dni od złożenia zamówienia. 
 
3. Forma zło żenia oferty 
Oferta powinna zostać złożona na załączonym formularzu (załącznik 1) lub zawierać co najmniej : 
- nazwę i adres oferenta 
- opis nawiązujący do danych opisanych w zapytaniu ofertowym – przedmiot, 
- wartość oferty (netto oraz brutto) 
Oferta opatrzona pieczątką firmową powinna posiadać datę sporządzenia oraz być podpisana przez 
oferenta. 
Odpowiedź na zapytanie ofertowe prosimy kierować do siedziby Terenowej Stacji Doświadczalnej 
IOR-PIB w Białymstoku – osobiście, za pośrednictwem kuriera/poczty, przesłać na fax (85 675 34 19) 
lub pocztą elektroniczną (biuro@ior.bialystok.pl; P.Kaczynski@iorpib.poznan.pl)  
z ew. dopiskiem „ZO.POIG/B/6mop/2012”. 
 
4. Termin składania ofert upływa w dniu: 27 listopada 2012 r. 
 
5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:  
cena (koszt całkowity wykonania zamówienia) – 100% 
 
6. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu: 28 listopada 2012 r. 
 
7. Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę  
Zamówienie zostanie złożone z uwzględnieniem postanowień wynikających z niniejszego zaproszenia 
do składania ofert oraz informacji zawartych w ofercie. 
 
8. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków 
zapytania określonych w niniejszym zaproszeniu. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do 



 

 

kontaktowania się z Wykonawcami jest: Bożena Łozowicka (tel. 85 678 54 70) lub Piotr Kaczyński (tel. 
85 678 54 70). 
 
 
Załączniki: 
- Formularz oferty (Zał. 1.) 
 
 
 
 

 
INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
TERENOWA STACJA DO ŚWIADCZALNA W BIAŁYMSTOKU 
  



 

 

 
Zał. 1. 

 
 

OFERTA 
 

My (Ja) niżej podpisani (nazwa firmy lub imię i nazwisko) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
składamy niniejszą ofertę na : 
 
dostaw ę trzech egzemplarzy tabletów w ramach Zadania 4.   Projektu pt. "Laboratoria do badań 
pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności – LAPESTY” współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1 (numer projektu: PO IG.02.01.00-20-105/09) 
 
Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia ……………….. oferuję wykonanie zamówienia za kwotę: 
 
Netto: …………………………………… zł 
 
Plus podatek VAT …………………………………………… zł  (stawka VAT ………… %) 
 
Tj. cena brutto …………………………………………… zł  
 
(słownie ………………………………………………………………………………………………............... 
………………………………………………………………………………………………………………………) 
 
  
 
 
 
 
 
………………………………                                                     ……………………………………….. 
data i miejscowość                                                            pieczęć i podpis Wykonawcy 
 


