Mielec, dn. 14.09.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 05/2016
Zamawiający:
Zakład „RPOL” Polit Roman
ul. Wojska Polskiego 6D
39-300 Mielec
Numer telefonu: 17 788 16 16
Fax: 17 788 16 15
e-mail: rpol@rpol.com.pl
NIP: 8171001789
Tytuł Projektu: Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego w przedsiębiorstwie „Rpol”
Roman Polit w celu prowadzenia badań w obszarze technologii przetwórstwa żywności
wysokiej jakości.
Numer Projektu: POIR.02.01.00-00-0037/15-00
Termin składania ofert: do dnia 23.09.2016
Miejsce i sposób składania ofert:
1. Elektronicznie na adres: kpolit@rpol.com.pl lub
2. W wersji papierowej do siedziby firmy ul. Wojska Polskiego 6D Mielec. Oferty złożone po
wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.
Adres e-mail na który należy wysłać ofertę:
kpolit@rpol.com.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Krzysztof Polit
Tel: 177881616
Kategoria ogłoszenia: Dostawy
Podkategoria ogłoszenia: Sprzęt IT
Miejsce realizacji
Miejscowość: Mielec

zamówienia:

Województwo:

podkarpackie,

Powiat:

mielecki,

I. Przedmiot zamówienia
Dostawa stanowiska komputerowego – 1 szt. o następującej specyfikacji:
− Producent: Dell
− Model: Vostro 3900 MT
− Typ procesora: Intel Core i7
− Model procesora: i7-4790 (3,6 Ghz, 4.0 Ghz Turbo, 8MB Cache, 84W)
− Chipset płyty głównej: Intel H81
− Rodzaj zastosowanej pamięci: DDR3-1600 (PC3-12800)
− Ilość pamięci RAM: 8GB
− Typ dysku twardego 1: SSD
− Pojemność dysku twardego 1: 120GB
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Typ dysku twardego 2: magnetyczny
Pojemność dysku twardego 2: 1000GB
Napęd optyczny: DVD+/-RW
Karta graficzna: GeForce GTX 745
Pamięć karty graficznej: 4096MB
Złącza karty graficznej: 1 x HDMI oraz 1 x VGA
Typ obudowy: mini Tower
Złącza na tylnym panelu: 1 x RJ45; Audio; 4 x USB; 2 x USB 3.0; 2 x PS/2
Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbps
System operacyjny: Windows 8 Pro
Akcesoria: klawiatura i mysz
Oprogramowanie dodatkowe: Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i
Małych Firm

KOD CPV: 30200000-1 – Urządzenia komputerowe
II. Harmonogram realizacji zamówienia
7 dni od złożenia zamówienia, nie później niż 03.10.2016
III. Dodatkowe warunki
1. Zamawiający określa następujące kryteria dopuszczeniowe:
a. Spełnienie wszystkich zdefiniowanych w przedmiocie zamówienia parametrów technicznych
b. Wymagana maksymalna reakcja serwisu: 24 godziny
Po spełnieniu tych warunków oferty zostaną skierowane do oceny punktowej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany
będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert.
3. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień lub
uzupełnienia oferty.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oferta przygotowana wg następujących wytycznych:
a) Oferta musi mieć formę pisemną;
b) Oferta powinna zawierać:
• Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
• Datę przygotowania i termin ważności oferty
• Cenę całkowitą brutto,
• Warunki i termin płatności,
• Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
• Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

V. Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji
Ocena merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria:
1. CENA - 100%
maksymalna liczba punktów - 100.
Oferent podaje cenę zamówienia.
Liczba punktów obliczana wg wzoru:
	
  

(cena najniższa / cena rozpatrywana) X 100 = liczba punktów oferty rozpatrywanej
Zamawiający dokona wyboru ofert najkorzystniejszej, tj. takiej która uzyska najwyższą liczbę
punktów.

VI. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z
Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…….......................................................
(Podpis osoby przeprowadzającej postępowanie)

	
  

