Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 3 sztuk miniaturowego
komputera jednopłytkowego.
I. Nazwa i adres zamawiającego:
ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
NIP: 7591615138
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Miniaturowy komputer jednopłytkowy o parametrach nie gorszych niż:
- procesor cztero-rdzeniowy i.MX6 Quad Core 1GHz
- pamięć 1GB DDR3
- wbudowana pamięć flash 2GB
- minimum 1 port mini PCI Express
- minimum 1 port Gigabit Ethernet
- minimum 1 port USB (OTG)
- wyjście wideo (HDMI 1.4)
- wejście wideo (Composite)
- port szeregowy TTL
- cyfrowe I/O ogólnego zastosowania
- zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym
- monitorowanie napięcia zasilającego i temperatury
- konfiguracja szeregowa EEPROM (Serial Configuration EEPROM)
- programowalny watchdog
- odbiornik GPS
- zakres napięć zasilających 8 do 42VDC
- możliwość zasilania z pasywnego PoE lub przez dedykowane złącze
- typowy pobór mocy podczas pracy <= 2W
- moc 8W dostępna dla portu mini PCI Express
- zabezpieczenie przed odwróconą polaryzają (Reverse Voltage Protection)
- wsparcie dla OpenWrt, Android, i Linux OpenEmbedded
- zakres temperatur pracy: -35 ~ +85°C
- wymiary nie przekraczające 38x110x20mm
III. Opis wyboru oferty:
punktowa (max 100 pkt); kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

a) Cena netto – 70 pkt, (powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie dostawca
przy realizacji zamówienia)
Do obliczenia przyjmuje się wzór: cena oferty najtańszej / cena oferty badanej * 70
b) Okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) – 20 pkt.
Do obliczenia przyjmuje się wzór: okres gwarancji badanej oferty / okres najdłuższej
gwarancji * 20
c) Czas dostawy – 10 pkt.
Do obliczenia przyjmuje się wzór: najkrótszy (wyrażony w dniach) termin realizacji
spośród złożonych ofert / termin (wyrażony w dniach) dostawy z oferty badanej * 10
IV. Sposób składania ofert:


osobiście w siedzibie firmy ZURAD Sp. z o.o. ul. Stacyjna 14, 07-300 Ostrów
Mazowiecka,

przesłana pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego,

przesłana drogą elektroniczną na adres: truszkowski@zurad.com.pl do dnia
13.07.2018 r. do godziny 15:00; decyduje data wpłynięcia; oferty przesłane po tej
dacie nie będą rozpatrywane; w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od
Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Oferta powinna zawierać oświadczenie o braku powiązań kapitałowych oraz osobowych
pomiędzy Zamawiającym a Oferentem.
V. Osoba do kontaktu:

Tomasz Ruszkowski tel.: +48 29 64 42 627.
VI. Wykluczenia:


Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy powiązani kapitałowo lub
osobowa z Zamawiającym; poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury naboru wykonawcy a wykonawcą.

