Numer postępowania: 2/RR

Kraków, dn. 25.06.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA POTRZEBY PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

Procedura odbywa się w ramach projektu pn. „Pomoc szyta na miarę!”; numer projektu
RPMP.09.02.01-12-0270/17. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej dotyczącej
zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i pokrewnego wymienionego i opisanego poniżej.
Zgodnie z procedurą rozeznania rynku zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty
cenowej.
I.

Zamawiający:

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół
„Ognisko”
ul. Lubelska 21, 30-003 Kraków
NIP: 676 108 68 63, REGON: 350143777
Kontakt: 12 423 12 31, e-mail: biuro@ognisko.org.pl
II.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i pokrewnego
szczegółowo opisanego w punkcie nr III - szczegóły dotyczące zamówienia.
III.

Szczegóły dotyczące zamówienia:

1. Opis zamówienia:

Lp. Nazwa produktu
1

2

3

4

5

Laptop

Oprogramowanie
biurowe

Oprogramowanie
antywirusowe

Projektor

Drukarka
kolorowa

Opis przedmiotu zamówienia
Laptop Dell Vostro 3568 o parametrach:
- procesor Intel Core i5-7200U (2.5-3.1. GHz, 3 MB
cache)
- pamięć RAM 8GB SODIMM DDR4
- dysk twardy 256GB SSD
- ekran 15,6 cali FHD
- system operacyjny Windows 10 Pro 64 bit
- kolor obudowy czarny
- karta graficzna – Intel HD Graphics 620
(zintegrowana)
- napęd optyczny – DVD+-RW
- typ baterii litowo-jonowa (4 komorowa) 47 WHr
- wyposażenie: myszka bezprzewodowa
- gwarancja min. 2 lata
Microsoft Office Standard, licencja wieczysta,
stanowisko 1.
Skład pakietu: Word, Excel, PowerPoint, OneNote,
Outlook, Publisher.
ESET Security Pack. W skład pakietu wchodzi: ESET
Smart Security, ESET Mobile Security.
Czas trwania licencji: 3lata
Ilość stanowisk w pakiecie: 3.
Optoma W400+
- rozdzielczość WXGA
- jasność 4000 ANSI lumen
- kontrast 22 000:1
- gwarancja min. 2 lata
Canon i-SENSYS LBP613Cdw (kod producenta
1477C001AA)
- rodzaj: kolorowa
- automatyczny druk dwustronny
- praca w sieci WiFI, Ethernet

Liczba
sztuk
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7

3

1

1

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy o parametrach technicznych zgodnych
z opisem przedmiotu zamówienia i złożoną ofertą.
3. Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, wolny od wad,
stanowi jego własność i nie jest obciążony prawami osób trzecich.
4. Sprzęt zawarty w zamówieniu powinien być nowy i zapakowany w sposób skutecznie
zabezpieczający przed uszkodzeniem w czasie transportu. Odpowiedzialność za
uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.

5. Do przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dołączyć wszystkie potrzebne kable
przyłączeniowe, nośniki ze sterownikami, dokumentację techniczną oraz gwarancje
(inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sprzętu, oprogramowania).
6. Wykonawca udzieli gwarancji minimum 24 miesiące na wymienione w zamówieniu
sprzęty.
7. W przypadku wystąpienia wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia
Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie
uzgodnionym przez Strony do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.
8. Wady towaru powstałe z winy Wykonawcy, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy
odbiorze, zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy
w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający sprawdzi towar
w ciągu 14 dni od daty zrealizowania zamówienia.
9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie urządzenia oraz elementy potrzebne
do wykonania zamówienia własnym lub zleconym transportem i na własny koszt do
siedziby Zamawiającego.
10. Dostawa zostanie wykonana jednorazowo w ciągu max. 14 dni kalendarzowych od
złożenia zamówienia. Zamawiający nie zgadza się na dostawy częściowe.
IV.

Miejsce dostawy:
Siedziba projektu „Pomoc szyta na miarę!”, tj. ul. Lubelska 21/21, 30-003 Kraków
(PARTER).

V.

Składanie propozycji cenowych:
a) forma:
pisemna tj. złożenie osobiście lub drogą pocztową w biurze Stowarzyszenia, tj. ul.
Lubelska 21, 30-003 Kraków (I PIĘTRO)
lub elektroniczna, tj. wysłanie e-mailem skanu podpisanej propozycji cenowej na
adres e-mail: paulina.zdzieszek@ognisko.org.pl – według wzoru formularza
propozycji cenowej, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania (decyduje data
wpływu)
b) termin: 02.07.2018 r. do godziny 15:00.

VI.

Informacje dodatkowe:
a) Propozycja cenowa nie musi obejmować wszystkich wymienionych sprzętów.
b) W celu zapewnienia porównywalności propozycji cenowych, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub
doprecyzowania ich propozycji cenowych.
c) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego i nie może stanowić podstawy roszczeń wobec Zamawiającego.
d) Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia.
e) Cena zawarta w formularzu musi być wyrażona w kwocie brutto i w rozbiciu na kwotę
netto i podatek VAT.
f) Oferenci nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami
pieniężnymi i niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym

rozeznaniem rynku, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów przygotowania
oferty lub ewentualnych szkód.
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną propozycję cenową.
h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania
przyczyny, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia (po
wyborze).
j) Dodatkowych informacji udziela:
Paulina Zdzieszek, telefon: 12 423 12 31
e-mail: paulina.zdzieszek@ognisko.org.pl
Kraków, dnia 25.06.2018 r.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz propozycji cenowej

