Międzyzdroje, dn. 08.02.2013 r.
Zakład Ochrony Środowiska
ul. Nowomyśliwska 86
72-500 Międzyzdroje
Tel. 91 3280873, Fax: 91 3282186
kontakt@zosmiedzyzdroje.pl
www.zosmiedzyzdroje.pl

Zapytanie ofertowe
( dotyczy oferty na dostawę sprzętu komputerowego)
I.
ZAMAWIAJĄCY
Zakład Ochrony Środowiska
ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje
NIP: 855-000-42-08
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zapytania jest dostawa sprzętu komputerowego w postaci komputera stacjonarnego do pracy
biurowej na potrzeby Zakładu Ochrony Środowiska.
Minimalne parametry sprzętu wymaganego przez Zamawiającego:
 Procesor: minimum Intel Core i3 i3-2120 bądź lepszy, o częstotliwości procesora minimum 3,3 GHz i
pamięcią L3 minimum 3MB,
 4GB pamięci RAM o częstotliwości szyny pamięci 1333 MHz,
 Dysk twardy o pojemności minimum 250GB z interfejsem SATAII, posiadający minimum 16MB pamięci
cache,
 Karta graficzna zintegrowana,
 Karta dźwiękowa zintegrowana,
 Posiadający przynajmniej 6 wejść USB 2.0,
 Obudowa typu Slim Tower,
 Microsoft Windows 7 Professional PL OEM 64Bit SP1,
 Gwarancja minimum 3 lata NBD (Next Business Day - Serwis u klienta następnego dnia roboczego),
 Klawiatura i myszka w komplecie,
 Pakiet Microsoft Office w wersji minimum 2010 umożliwiającej wykorzystywanie do pracy w
przedsiębiorstwach,
 Oprogramowanie antywirusowe ESET Smart Security z licencją na 2 lata aktualizacji.
Warunki płatności: Faktura VAT z odroczonym terminem płatności minimum 30 dni.

III.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dostawa w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zlecenia przez Zamawiającego.

IV.

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta musi być:
 opatrzona pieczątką firmową,
 posiadać datę sporządzenia,
 zawierać adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
 zawierać warunki dostawy,
 zawierać warunki płatności,
 zawierać wypełniony formularz ofertowy według załączonego wzoru,
 być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z
zasadami reprezentacji wskazanymi w odpowiednim rejestrze bądź pełnomocnika (pełnomocnictwo
należy dołączyć do oferty).

V.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
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Odpowiedź na w/w zapytanie należy składać na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania uwzględniając warunki opisane powyżej w terminie do dnia 15.02.2013 r. do godziny
12:00 na adres e-mail: kontakt@zosmiedzyzdroje.pl, faksem na nr 91 328 21 86 lub pocztą tradycyjną, na adres:
Zakład Ochrony Środowiska
ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje
z dopiskiem: „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego”
VI.

OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
 Wartość brutto zamówienia,
 Warunki płatności,
 Spełnienia w/w wymogów odnośnie parametrów sprzętu komputerowego.
W wypadku gdy dwaj wykonawcy lub więcej złożą ofertę o takiej samej cenie, Wykonawcy Ci zostaną wezwani
do złożenia ofert dodatkowych.
Jeżeli każda ze złożonych ofert w kryterium wartości zamówienia będzie przekraczać środki finansowe
zamawiającego (zapewnione w planie finansowym), Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert
dodatkowych lub wezwie w celu przeprowadzenia negocjacji.

VII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem faksu, poczty
elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

VIII.

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela
Krzysztof Grądz tel. 607 570 511, kontakt@zosmiedzyzdroje.pl.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia lub zawarcia umowy.
Oferta winna być trwale spięta, strony ponumerowane i podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do
reprezentowania firmy.

IX.
1.

ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.
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załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy
Nazwa Wykonawcy

…………………………………..

Adres Wykonawcy

…………………………………..

Nr NIP

…………………………………..

Telefon

…………………………………..

Fax

…………………………………..

Oferuję dostarczenie sprzętu komputerowego

PRODUKT (model)

Cena
jednostkowa
netto

VAT

Cena
jednostkowa
brutto

Oprogramowanie Microsoft Office ………………………………………..
………………………………………/………………………………………………………*

Oprogramowanie antywirusowe Eset Smart Security licencja
……………………………………..**

*wersja oprogramowania
**ilość licencji/okres aktualizacji

Warunki płatności: …………………………………….
Warunki dostawy 3 dni od daty złożenia pisemnego zamówienia przez Zamawiającego.
Akceptuję/my wszystkie zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.

……………………………………

……………………………………

(data, miejscowość)

(podpis i pieczątka Wykonawcy)
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