
Dzień dobry, 

Aktualnie poszukujemy dostawcy, który dostarczy nam zestawy komputerowe do realizacji telewizyt 

w  placówce Centrum Medyczne Remedium w Łodzi mieszczącej się przy ul. Dąbrowskiego 15b, w 

ramach projektu „Dostępność Plus”. 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostarczenie zestawów 

komputerowych zgodnie ze specyfikacją poniżej. 

 

1. Specyfikacja zapytania 

I. Komputer stacjonarny- 8 sztuk 

Minimalne wymagania: 

- Procesor Intel Core I5 

- RAM: 8GB 

- DYSK: SSD 256 GB 

-System operacyjny Windows 10 Professional 

- Napęd dysków optycznych USB lub SATA 

- Gwarancja producenta 36 miesięcy 

-Gwarancja producenta NBD (Next Bussines Day)- gwarancja rozpoczęcia realizacji zgłoszenia 

reklamacyjnego maksymalnie następnego dnia roboczego 

II. Monitor 24 Full HD- 8 sztuk 

III. Kamera Internetowa- 4 sztuki 

Minimalne wymagania 1 sztuka 

-HD 720 p 

LUB RÓWNOWAŻNE  

Minimalne wymagania 3 sztuki 

-HD 720 p 

-typ sensora CMOS 

-kompresja wideo H.264 

LUB RÓWNOWAŻNE  

IV. Laptop – 1 sztuka 

Minimalne wymagania: 

- Procesor Intel Core I5 

- RAM: 8GB 



- DYSK: SSD 256 GB 

- Matryca 15’’ 1920 X 1080 

- OS: Windows 10 Professional 

- Napęd dysków optycznych USB 

- Gwarancja producenta 36 miesięcy 

-Gwarancja producenta NBD (Next Bussines Day)- gwarancja rozpoczęcia realizacji zgłoszenia 

reklamacyjnego maksymalnie następnego dnia roboczego 

LUB RÓWNOWAŻNE  

 

V. Zestaw słuchawkowy stereo z mikrofonem kierunkowym przeznaczony do pracy 

w sektorze call center- 8 sztuk 

W przypadku pytań o kwestie merytoryczne bardzo proszę o kontakt ze Zbigniewem Plaskaczem, tel. 

566 622 543, e-mail: zbigniew.plaskacz@neuca.pl 

 

2. Lokalizacja: Łódź  

3. W ofercie proszę zawrzeć: 

-ceny jednostkowe netto, 

-warunki płatności, 

-termin realizacji, 

-gwarancję. 

Istnieje możliwość złożenia oferty częściowej. 

 

Procedura wyboru wykonawcy ze względu na brak ofert spełniających kryteria wyboru zakończyła 

się brakiem wyłonienia wykonawcy. Ponowny termin składania ofert:  

Termin składania ofert: 19.08.2022 do godziny 12:00 

 

Jednocześnie informujemy, że oferty można składać: 

-osobiście w siedzibie Centrum Medycznego Remedium sp. z o. o., pod adresem ul. Dąbrowskiego 

15B, 93-177 Łódź. Oferta do zapytania ofertowego zestawy komputerowe do realizacji telewizyt, lub 

-drogą pocztową pod adres: Centrum medyczne Remedium sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 15B, 93-177 

Łódź z dopiskiem na kopercie: Oferta do zapytania ofertowego zestawy komputerowe do realizacji 

telewizyt, lub 

-drogą mailową pod adres: marta.drozdalska@neuca.pl z dopiskiem w tytule wiadomości Oferta do 

zapytania ofertowego zestawy komputerowe do realizacji telewizyt 

mailto:marta.drozdalska@neuca.pl

