Komputer multimedialny z systemem dotykowego ekranu

Iso900l dla producenta sprzętu (zaŁączyć dokument potwierdzający spełnianie
wymogu).
2. ofęrowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający
poprawnąwspółpracę oferowanych modęli komputerów Z ww. systemem operacyjnym
(załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL).
jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą lso 7779 oraz vłykazana zgodnie
3. Głośność
Z normąISo 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca
maksymaln ię 26,3 dB (załączyó o świadczenie producenta).
4. Deklaracja zgodnościCE (załączyc do oferty) .
5. Certyfikat Energy Star 5.0 (załączyć do oferty) .
1. Certyfikat

Wizualizer
1. Certyfikaty

FCC, CE (załączyć do oferty)

.

Bezprzewodowy tablet grafi czny
1. Certyfikaty

CE , Iso900l dla producenta (zał'ączyć do oferty)

.

Ekran projekcyjny na statywie przeńośny
1. Certyfikaty CE ( załączyc do oferty) .
atesty, certyfikaty o których mowa w zaŁączniku nr

l

do SIWZ.

xII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA oFERT:
oferty musząbyć złoŻone w siedzibie Zamawiającego w Gożdzieprzy ul. Radomska 7
- pokój nr l02, w terminie do dnia 06.06.2011roku do godz.11 : 50 .
2. ofertę naleŻy umieścićw zamkniętym opakowaniu, uniemoŻliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. opakowanie winno byc oznaczone nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zespół Ekonomiczno
Administracyjny Szkół w Gożdzie ul. Radomska7,26 _ 634 Gózdoraz opisane:
1.

nazvva ( firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy

Zespó| Ekonomiczno Administracyj ny
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7
26 _ 634 Gózd
,,Dostawa i montaż komputetów, tablic interaktywnych oraz innych
utządzen dla Publicznego Gimnazjum w Goździe .

Nie otwierać przed dniem 06.06.2011 r., godz. 12: 00
po terminie składania ofert zosiańie nięZwłot-zrńe

3. oferta ottzymanaptzęzZamawiającego

zwrócona wykonawc y bez otwierania.

4. WykonawcamoŻe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŻonej
oferty pod warunkiem, ze Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmianptzed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmianmusi być
złoŻonę według takich samych zasad,jak składna oferta tj. w kopercie odpowiednio

oznakowanej napisem,, ZMIANA''' Koperty oznacZone,,ZMIANA'' Zostanąotwarte przy
otwięraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywan ia zmian, zo staną dołączone do o ferty. .

