27.12.2017

Zapytanie ofertowe nr NCBiR/5/2017 na dostawę
stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem i
akcesoriami
PROJEKT: „System VR Mind™ i VR Mind+™ – badania i przygotowanie do wdrożenia.” POIR.01.01.01-000636/16-00

1. Zamawiający
Tomorrow Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: ul. Angorska 27 lok. 7, 03-913 Warszawa
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i dostawa: stanowisk komputerowych wraz z
peryferiami, oprogramowaniem, na zakup i dostawę 6 kart graficznych serii NVDIA 10XX
oraz na zakup i dostawę hełmów wirtualnych HTC VIVE wraz z akcesoriami.

Zamówienie podzielone jest na dwie części:
•
•

Część I zamówienia: Stanowiska komputerowe i karty graficzne
Część II zamówienia: Hełmy wirtualne z akcesoriami.

Oferent może przystąpić do wszystkich lub tylko wybranych części zamówienia.

3. Szczegółowy zakres zamówienia
Część I – Stanowiska komputerowe i karty graficzne
•

8 stanowisk komputerowych wraz z usługą montażu i dostawą o nie gorszych
parametrach niż:
a. Obudowa: ATX Midi Tower
b. Płyta główna: ATX, Socket 1151, DDR4, zintegrowana karta sieciowa, zintegrowana
karta dźwiękowa, minimalna ilość złącz na tylnym panelu: DVI, VGA, HDMI, 2 x PS/2,
4 x USB 3.0 (blue), 2 x USB 2.0, RJ-45
c. Procesor: 4 rdzenie 8 wątków, Socket 1151, 3.5 GHz
d. Karta graficzna: pamięć 8GB, min. 6.5 TFLOP, zgodne z VR
e. Pamięć RAM: 4 x 8GB lub 2 x 16GB DDR4, 2400MHz, CL14, nisko profilowa
f. Zasilacz: 600W, min. 550W na linii 12V; cert. 80 Plus Bronze lub lepszy
g. Dysk SSD: >= 500GB
h. Dysk HHD: HDD 3TB, 3.5 cala
i. Monitor: min. przekątna ekranu 23.6’’- 24’’, min. rozdzielczość FHD, matryca IPS,
Pivot
j. System operacyjny: Windows 10 (64 bit, nośnik USB)
k. Klawiatura wyspowa z blokiem numerycznym, min. 104 klawisze
l. Mysz 6000 DPI, 6 przycisków - w tym 1 w rolce i 1 zmiany DPI
m. Podkładka: podkładka z mikro-włókna
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•

6 kart graficznych i nie gorszych parametrach niż: pamięć 8GB, min. 6.5 TFLOP, zgodne z VR

Część II – Hełmy wirtualne wraz z akcesoriami
•
•

HTC VIVE
Osłony twarzy przeznaczone dla hełmu HTC VIVE jedno- lub wielorazowego użytku (tzw. face
covers np. https://vrcover.com/product/htc-vive-pre-vr-cover-waterproof-for-exhibitions-sport/)

4. Okres realizacji zamówienia
Sprzęt zostanie dostarczony do zamawiającego nie później niż dnia 16.02.2018.
5. Kryteria wyboru ofert
Cena 100%.
6. Wymagania w stosunku do oferentów
Oferty mogą składać firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego
Oferenci nie mogą posiadać związków kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.
7. Sposób składania ofert
Oferta
powinna
być
złożona
drogą
elektroniczną
(na
adres
email:
dorota.draczynska@tomorrow.org.pl), pocztową lub osobiście w siedzibie spółki Angorska 27 lok.
7, 03-913 Warszawa.
8. Termin złożenia ofert
Oferty należy złożyć nie później niż 31.01.2018.
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