
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

Zakup jest planowany w ramach Projektu, który finansowany jest w ramach  Programu

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

II oś priorytetowa „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia

działalności B+R+I”, Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R

przedsiębiorstw” 

Nazwa  i  adres
zamawiającego: 

Zakład "Rpol" Polit Roman
ul. Wojska Polskiego 6D
39-300 Mielec

Tryb  udzielania
zamówienia: 

Konkurs ofert

Data  ogłoszenia
zapytania ofertowego:  

14.03.2016

Data złożenia oferty: Oferty można składać do dnia 29.03.2016 do godziny 15:00
Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego

Opis  przedmiotu
zapytania ofertowego:

Przedmiotem  zamówienia  jest  stanowisko  komputerowe  o
następujących podzespołach:

 MSI H97M-G43
 Intel Xeon E3-1241 v3 Xeon - seria E3 (LGA1150)
 SilentiumPC FERA 2 HE1224 SilentiumPC
 Corsair  DDR3 2x  8GB 1600MHz CL10  Vengeance

LP Blue Corsair
 PNY Quadro K2200 4GB BOX NVIDIA Quadro
 Samsung 850 Evo 250GB 160GB-256GB
 WD Black 1TB
 CoolerMaster SILENCIO 352 Matt Micro Tower
 Lg  DVD-REC  GH24NSD1RBBB  DVD-RW  /

DVD+RW
 be quiet! Straight Power 10 600W CM
 Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych

i Małych Firm 32/64 Bit PL
Warunki  udziału  w
postępowaniu

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
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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,
4) 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.

Harmonogram realizacji
przedmiotu oferty: 

04.04.2016 – 28.04.2016

Dodatkowe warunki 1. 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. 
2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia
niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia,  a także
do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie
terminie do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty.
4.  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  składania  ofert
częściowych.

Kryteria wyboru oferty Wybór  najkorzystniejszej  oferty  nastąpi  w  oparciu  o
następujące kryteria:

1. Cena całkowita  za wykonanie przedmiotu zamówienia –
100 pkt (100%)

Metodologia punktacji:

1. Liczba  punktów  w  kryterium  „cena”  będzie
przyznawana według poniższego wzoru:

 gdzie

Pi   -  liczba  punktów  dla  oferty  nr  „i’  w  kryterium
„cena”

Cmin  – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen
zaproponowanych przez wszystkich oferentów

Ci - cena całkowita oferty nr „i” 

Oferta  musi  zawierać
następujące elementy

Ofertę należy przygotować w następujący sposób:
a) Oferta musi mieć formę pisemną;

b) Oferta  musi  być  podpisana przez osobę/y upoważnioną/e
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do  reprezentowania  Oferenta  (oznacza  to,  że  jeżeli  z
dokumentu określającego status prawny Oferenta wynika,
iż  do  reprezentowania  upoważnionych  jest  łącznie  kilka
osób,  dokumenty  wchodzące  w  skład  oferty  muszą  być
podpisane przez wszystkie te osoby). Podpisy nieczytelne
powinny zostać opatrzone pieczęcią.

c) Oferta powinna zawierać:
 Pełne dane identyfikujące  oferenta (nazwa,  adres,  nr

NIP, nr KRS/EDG), 

 Datę przygotowania i termin ważności oferty 

 Cenę całkowitą netto i brutto,

 Warunki i termin płatności,

 Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,

 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.

Sposób składania oferty: Oferta może być złożona:

1. Elektronicznie na adres: rpol@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.

W ramach składania wniosku o płatność  oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji

do właściwej instytucji publicznej. 

Szczegółowych  informacji  na  temat  przedmiotu  i  warunków  zamówienia  udziela   pan

Krzysztof Polit: tel.: 177881616, e-mail:  rpol@rpol.com.pl

Niniejsze  zapytanie  ofertowe  zostało  umieszczone  na  stronie  www.rpol.com.pl oraz  w

siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy ul. Wojska Polskiego 6D Mielec
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