ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 stycznia 2013 r.
Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu komputerowego stacjonarnego wraz
oprogramowaniem w ilości 6 szt.
w ramach realizacji projektu „Nowa technologia produkcji mebli tapicerowanych
w systemie modułowym do samodzielnego montażu”
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
1. Zamawiający
POLDEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Pabianicka 184/186
93-402 Łódź
NIP: 7272332837
REGON: 471708814
2. Nazwa projektu
„Nowa technologia produkcji mebli tapicerowanych w systemie modułowym do
samodzielnego montażu”
3. Opis przedmiotu zamówienia
Proszę o przedstawienie oferty na dostawę zestawu komputerowego stacjonarnego
służącego do prac biurowych wraz z oprogramowaniem w ilości 6 szt.
Charakterystyka zestawu:
• Wyposażony w program do obsługi plików z rozszerzeniem .doc, .docx , .docm, .dotx,
.xls, .xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm, .xlsb, .ppt, .pptx, .pptm, .potx, .potm, .ppsm.
• Wyposażony w program do obsługi poczty internetowej Outlook lub równoważny,
• Wyposażony w system operacyjny MS Windows 7 Pro lub równoważny,
• Programy i system operacyjny w wersji językowej: PL,
• Wyposażony w monitor LED o przekątnej ekranu minimum 18,5”,
• Wyposażony w klawiaturę i myszkę,
• Wyposażony w twardy dysk o minimum 500 GB pamięci,
• Wyposażony w nagrywarkę DVD z możliwością zapisu w formacie -+R/RW,
• Wyposażony w procesor Intel Pentium G860 3 Ghz lub równoważny,
• Wyposażony w program antywirusowy,
• Wyposażony w płytę główną Gigabyte GA-B75M-D3v lub równoważną,
• Wyposażony w obudowę i zasilacz.
5. Opis sposobu obliczania ceny oferty
• Cenę oferty należy policzyć w sposób następujący:
Co = C1
Co – liczba przyznanych ofercie punktów
C1 – cena

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty (także
koszty dostawy i inne) z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku
od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.
- Cena musi być podana w złotych polskich.
- Jeżeli w ofercie zostanie podana cena w innej walucie niż PLN, to zostanie ona
przeliczona po średnim kursie NBP danej waluty na dzień wpłynięcia oferty.
- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze
najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu
oceny ofert
Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie:
a. w przypadku kryterium cena oferty

100%

Sposób oceny ofert
Kryterium: cena ofertowa brutto (określona do dwóch miejsc po przecinku) zostanie
ocenione przy zastosowaniu następującego wzoru:
najniższa cena
C1 = ---------------------------- x 100%
oferowana cena
7. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie ma zostać zrealizowane do dnia 28 luty 2013r.
8. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy przesłać do firmy POLDEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Pabianicka 184/186, 93-402 Łódź w terminie do dnia: 28 stycznia 2013 r.

