
 

Wrocław, dnia 7.01.2014  

Zapytanie ofertowe  

I. DANE ZAMAWIAJ ĄCEGO: 

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAW IU 

Ul. Hubska 96/100 

50- 502 Wrocław 

 

II. ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z realizacją projektu pt. "Wdro żenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów bizn esowych z 

Partnerami" w ramach działania 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” firma 

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAW IU zwraca się z prośbą o 

przedstawienie oferty cenowej na zakup fabrycznie nowego sprzętu: 

 

1. Panel dotykowy – 2 szt. 

2. Czytnik kodów kreskowych – 2 szt. 

3. Kolektor danych- 2 szt. 

4. Komputer- 14 szt. 

5. Monitor- 14 szt. 

6. Notebook- 1 szt. 

 

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. (Załącznik 1) 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.  

Oferent powinien wskazać parametry techniczne oferowanych środków trwałych lub załączyć specyfikacje do 

formularza ofertowego. 

 

Oferta powinna:  

• zawierać dane oferenta 

• posiadać datę sporządzenia 

• termin ważności oferty 

• ceny: netto, brutto, VAT 

• zawierać oświadczenie ujęte we wzorze formularza ofertowego 

• zawierać informację o oferowanym serwisie gwarancyjnym 

 



 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT   

 

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć własnoręcznie bądź listem na adres siedziby Zamawiającego: ELWAT 

Elektromechaniczna Spółdzielnia Inwalidów we Wrocławiu, ul. Hubska 96/100, 50-502 Wrocław, w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia  17.01.2013r. do godz. 15:00.  

Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 

 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu w sposób gwarantujący poufność jej treści 

oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do dnia otwarcia ofert. Opakowanie powinno być opatrzone: 

• nazwą i adresem Zamawiającego, 

• nazwą i adresem Wykonawcy 

• oznaczeniem „Oferta na dostawę sprzętu w ramach projektu "Wdrożenie systemu B2B w celu 

automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami" w ramach działania 8.2 Program Operacyjny 

Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B””. 

  

 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wyboru częściowego. 

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT: 

Kryterium oceny ofert stanowi: 

� Cena: Cena najniższa(znaczenie 80%) 

Punktacja za kryterium Cena 

Cn P= 
Cb 

x80 

 

gdzie:  

P – liczba punktów za dane kryterium 

Cn – wartość netto w ofercie najtańszej 

Cb – wartość netto w ofercie badanej 

maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 80 pkt. 

� G - długość gwarancji, wartość zależna od zadeklarowanej długości serwisu gwarancyjnego: 

Punktacja za kryterium GWARANCJA:  

− powyżej 24 miesięcy - 20 pkt. 

− 12 miesięcy - 24 miesięcy - 10 pkt. 

− Więcej niż 6 miesięcy, mniej niż 12 miesięcy - 5 pkt. 

− poniżej 6 miesięcy - 1 pkt. 



 

Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Łącznie 
oferent może uzyskać maksymalnie 100 punktów.  

W oparciu o ustalone kryteria Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość 
punktów. 

 

 
Załączniki: 
Zał. 1 Specyfikacja 
Wzór formularza ofertowe 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 1 
 
Specyfikacja do zapytania ofertowego: 
 
 

1. Panel dotykowy – 2 szt. 
Minimalne parametry: 
ELO 15 B1 (lub równoważny) 
Dwurdzeniowy procesory Celeron, trwałość podzespołów – MTBF 50 000 godzin. 
Aktywny system chłodzenia, platforma obliczeniowa Chipset. 
Niski poziom zużycia energii- max. pobór mocy 84W. 
Posiadane certyfikaty ekologiczne lub energooszcz ędne:  
Produkt oznakowany znakiem CE, Certyfikaty: UL/cUL, , CCC, NOM, AR S-Mark, FCC, GOST-R, C-Tick, TUV, 
VCCI. 
 
 

2. Czytnik kodów kreskowych – 2 szt. 
Minimalne parametry: 
Motorola LS 2208 (lub równoważny) 
Diody laserowe. 
Pobór prądu: 200 mA @5V. 
Zastosowane technologie ekologiczne i energooszcz ędne:  
Liguid injection molded polimer. 
Posiadane certyfikaty ekologiczne lub energooszcz ędne:  
Compliant with RoHS directive 2002/95/EEC, Certified to UL1950, CSA C22.2 No. 950, EN60950/IEC950, FCC 
Part 15 Class B, ICES-003 Class B, European Union EMC Directive, Australian SMA, Taiwan EMC, Japan, 
VCCI/MITI/Dentori, CDRH Class II, IEC Class 2. 
 
 

3. Komputery- 14 szt. 
Minimalne parametry:  
Komputery HP 3500 Proz, z certyfikatem ENERGY STAR®-  procesor Intel i3- 3220, pamięć 4GB, Dysk 500GB, 
nagrywarka DVD, system operacyjny Windows 7/8 Pro 64 PL, klawiatura, mysz (lub równoważny). 
 

4. Monitor- 14 szt. 
Minimalne parametry:  
Monitor LCD 20” HP W207a,z certyfikatem ENERGY STAR®- (lub równoważny) 
 

5. Notebook- 1 szt. 
Minimalne parametry:  
LENOVO IdeaPadG580AH (lub równoważny) 
Ekran: 15,6” 
Procesor: Intel I7-3632QM 
RAM: 4GB 
Dysk: 1TB, SATA 
Karta graficzna nVida GeForce GT635M 2GB 
Preinstalowany system operacyjny MS Windows 8 Professional (64 bity) 
 

6. Kolektor danych- 2 szt. 
Minimalne parametry:  
Motorola MC2180 (lub równoważny) 
 
 



 

FORMULARZ OFERTOWY         

           

……………………………… 

Miejscowość, data 

Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel/Fax/e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP ……………………………………… Regon:……………………………………………………………………………………… 

Osoba kontaktowa: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe firmy ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE 

WROCŁAWIU  składamy następującą ofertę:  

Opis 
 Cena netto 

Warto ść 
netto VAT  

Warto ść 
brutto  

1. Panel dotykowy – 2 szt. 

Parametry: ……………………………………… 

…………………………………………....……… 

…………………………………………………... 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

    

2. Czytnik kodów kreskowych – 2 szt. 

Parametry: ……………………………………… 

…………………………………………....……… 

…………………………………………………... 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

    

3. Kolektor danych- 2 szt. 

Parametry: ……………………………………… 

…………………………………………....……… 

…………………………………………………... 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

    

4. Komputer- 14 szt. 

Parametry: ……………………………………… 

…………………………………………....……… 

…………………………………………………... 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

    

5. Monitor- 14 szt. 

Parametry: ………………………………………     



 

…………………………………………....……… 

…………………………………………………... 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

6. Notebook- 1 szt. 

Parametry: ……………………………………… 

…………………………………………....……… 

…………………………………………………... 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

    

 

Oferta wa żna …………………………………… 

Oferowany serwis gwarancyjny: ………….. (liczba miesi ęcy) 

 

 

 

 

…………………..………………… 
Podpis i pieczęć 

 



 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA: 

1. Oferent oświadcza, iż przedstawione w ofercie parametry sprzętu spełniają minimalne wymagania 
umieszczone w zapytaniu ofertowym. 

2. Oferent oświadcza,  że nie pozostaję w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, lub nie znajduję 
się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami. 

3. Oferent oświadcza, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia 

4. Oferent oświadcza, że nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania 
osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym wg umowy o dofinansowanie należy rozumieć wzajemne 
powiązania pomiędzy  Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego  lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą. 

 

 

 

 

 
……………………………… 

Podpis i pieczęć 
 

 

 

 

 

 


