ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia, którego łączna wartość przekracza kwotę 50 000 PLN
Nr sprawy: HS/1/19

INFORMACJE O ZAPYTANIU:
Tytuł: Zakup i dostawa mobilnej stacji roboczej według specyfikacji do budowy prototypu.
Podmiot udzielający zamówienia: Holo Surgical S.A.
Cel postępowania: Postępowanie ma na celu wyłonienie dostawcy urządzenia określonych w treści objętego
postępowaniem w celu realizacji projektu Rozwój systemu rozszerzonej rzeczywistości oraz sztucznej
inteligencji (ARAI) w celu zwiększenia efektywności oraz bezpieczeństwa w neurochirurgii w ramach
Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,POIR.01.01.01-00-0404/16
Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mobilnej stacji
roboczej według specyfikacji.
Zakres postępowania: Zakresem postępowania jest objęty następujący sprzęt:
MOBILNA STACJA ROBOCZA – szt.1

Komputer typu laptop w konfiguracji:

1. Wyświetlacz: przekątna 15.6 cala, rozdzielczość FullHD, 60 Hz, jasność 300 nitów, IPS,
2. Kolor obudowy: Epic Silver
3. Procesor: sześciordzeniowy układ o taktowaniu bazowym 2,2 GHz, minimum 12475 pkt w teście

PassMark - CPU Mark na dzień 01.03.2019,
(np. minimalne wymaganie: Intel Core i7-8750H, generacja 8)
4. Pamięć RAM: 16GB (2x8GB) pamięci DDR4 2666MHz;
5. Dane: Dysk SSD PCIe M.2 256 GB – 2 szt.
6. Porty: 2x USB 3.1, 1x Thunderbolt 3, HDMI 2.0, Mini-DisplayPort 1.3, złącze ethernetowe
Killer(TM) Networks E2500 Gigabit Ethernet NIC, złącze mikrofonowo-słuchawkowe, port
Alienware Graphics Amplifier;
7. Bateria: litowo-jonowa 90 Wh
8. Europejski przewód zasilający: tak
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9. Zasilacz sieciowy: 180 W
10. Karta graficzna: pamięć wewnętrzna 6GB pamięci GDDR6 (obsługa przetaktowania), minimum
13000 pkt w teście PassMark - G3D Mark na dzień 01.03.2019
11. Klawiatura: mSeries z klawiszami alfanumerycznymi — wersja amerykańska/międzynarodowa
12. System operacyjny: Windows 10 Pro (64-bitowy) wielojęzyczny - wersja angielska, hiszpańska,
portugalska, włoska, czeska
13. Moduł Bluetooth: 802.11 ac + Bluetooth 4.1, obsługa 2.4 GHz i 5.0 GHz
Przykładowy model spełniający powyższe wymagania laptop z rodziny Dell ALIENWARE M15
Dodatkowe warunki:
Gwarancja: minimalna 24 miesiące - kryterium punktowane.
Serwis:
Wykonawca zapewni autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Zgłaszanie awarii przedmiotu umowy będzie możliwe w dni robocze co najmniej przez 8 godzin, reakcja
serwisu nastąpi nie później niż w następny dzień roboczy (czas reakcji „next business day”), a naprawa
potrwa nie dłużej niż 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się do jego
nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia.
W przypadku oferty obejmującej produkt równoważny wymagane jest wskazanie tego faktu w formularzu
ofertowym oraz załączenie specyfikacji producenta w języku angielskim lub polskim.
Warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Termin wykonania zamówienia - Harmonogram realizacji zamówienia:
Dostawa:
•

mobilna stacja robocza 1 szt.: należy zrealizować w ciągu 14 dni od daty zamówienia/wyboru
oferenta przez Udzielającego Zamówienie, jednak nie później niż 21 dni od daty zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu: Podmioty działające na terenie Unii Europejskiej posiadające swoje
przedstawicielstwo lub siedzibę w Polsce oraz posiadające techniczne możliwości realizacji zamówienia
oraz serwisu gwarancyjnego. W przypadku obsługi gwarancyjnej nie musi to być ten sam podmiot, który jest
sprzedawcą lub producentem.
Termin związania ofertą: Oferent związany jest ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy przygotować na załączonym do zapytania formularzu
ofertowym. Oferent może wskazać urządzenia o wyższych parametrach niż wskazane przez Udzielającego
Zamówienie. Oferent biorąc udział w postepowaniu ma obowiązek zweryfikowania specyfikacji a w razie
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wątpliwości zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie. Każda z podanych w specyfikacji pozycji musi
być wyceniona oddzielne. Zamawiający dopuszcza oferty częściowe oraz może dokonać zamówienia
częściowego od kilku dostawców kierując się najlepszą ofertą dla danego produktu z „Zakresu
postepowania”. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
•

Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w wersji elektronicznej, w postaci skanu oryginału oferty
wraz z załącznikami w nie edytowalnym formacie.

•

W temacie maila należy umieścić zapis: Oferta HS/1/19.

•

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę, a w szczególności wypełnić wszystkie załączniki bez
wyjątku, bez dokonywania w nich zmian zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Miejsce i termin składania ofert : Termin składania ofert: 10.03.2019
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: wroniem@holosurgical.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Milena Wroniewicz , wroniem@holosurgical.com
Kod CPV: 30213100-6 Komputery przenośne
Pomocnicze: 30200000-1 Urządzenia komputerowe
Dodatkowe przedmioty zamówienia: nie dotyczy
Załączniki: Formularz ofertowy
Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: Holo Surgical S.A. ul. Wł. Kasprowicza 119E m. 57, 01 949 Warszawa
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy: Stosownie wypełniony i podpisany
Formularz ofertowy wraz z załącznikami według załączonego wzoru.

OCENA OFERTY:
Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji: Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia
Oferenta, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów ze 100 możliwych do uzyskania, nie zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu.
Kryteria:
C - Cena netto realizacji zamówienia w zakresie zadeklarowanego pakietu, która obejmuje wszystkie koszty
Wykonawcy poniesione w celu realizacji zamówienia (DDP Delivery Duty Paid wg. Incoterms 2010) (80
pkt.) – waga 80% (maksymalnie 80 punktów) liczona: C = (Cmin/C0) x 80, gdzie: C – liczba punktów
przyznana danej ofercie, Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, C0 – cena badanej oferty.
T - Termin dostarczenia pakietów – waga 10% (maksymalnie 10 punktów), przyznawana zgodnie ze
wzorem:
10 punktów – gdy termin dostawy wyniesie 7 dni od daty złożenia zamówienia
7 punktów – gdy termin dostawy wyniesie 14 dni od daty złożenia zamówienia
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4 punkty - gdy termin dostawy wyniesie 21 dni od daty złożenia zamówienia
G – okres gwarancyjny – waga 10% (maksymalnie 10 punktów), przyznawana zgodnie ze wzorem:
10 punktów – gdy okres gwarancyjny wyniesie 36 miesięcy
5 punktów – gdy okres gwarancyjny wyniesie 24 miesiące
Całkowita liczba punktów (X), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: X = C +
T + G, gdzie: X – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, T – punkty uzyskane
w kryterium „Termin”, G – punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja”.
Przykład kalkulacji:
Punktacja będzie naliczana w ramach kryteriów C, T i G, osobno dla każdego pakietu, oferowanego przez
danego oferenta. Zamówienie składane u danego oferenta po rozstrzygnięciu konkursu będzie obejmowało
tylko te pakiety spośród oferowanych przez danego oferenta, które uzyskają największą liczbę punktów
spośród innych ofert na dany pakiet.
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