ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.6.2-ISO-2020-1

W związku z realizacją projektu pt.: "Popaopa - nie kupuj wypożycz. Platforma internetowa
- wypożyczalnia sprzętu i akcesoriów dla dzieci online wraz z indywidualną usługą
abonencką i ofertą dla pracodawców jako benefit pracowniczy” realizowanego w ramach
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na lata 2014-2020 Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania
zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2. Dotacje
dla innowacyjnych MŚP, Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji
w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna
zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie dostawcy
na dostarczenie kompletu sprzętu komputerowego (jednostka centralna, monitor, myszka,
klawiatura i drukarka)
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01 czerwca 2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.6.2-ISO-2020-1

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadania dla firmy ISO Sp. Z o.o. w trybie
zapytania ofertowego.
I. Zamawiający:
ISO Sp. z o.o.
ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz
NIP 5213646272, REGON 146604839
II. Opis projektu:
Projekt polega na stworzeniu internetowej wypożyczalni sprzętu, akcesoriów
i zabawek dla dzieci w systemie jednorazowym i abonamentowym. Dostępna dla klientów
indywidualnych oraz dla klientów biznesowych.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Komplet sprzętu komputerowego (jednostka centralna, monitor, myszka, klawiatura i drukarka)
Sprzęt komputerowy. Monitor: długość przekątnej ekranu (cale) 23.8”, Rozdzielczość
wyświetlacza dla systemu. 1920 x 1080 piksele. Typ HD Rodzaj obsługiwanej wysokiej
rozdzielczości (e.g. Full HD, 4K Ultra HD). Full HD ; Procesor: Prędkość mikroprocesora.
Procesor 1.70 GHz, Wyższe taktowanie procesora 3.30 GHz, Liczba rdzeni procesora 6,
Liczba wątków 6, Procesor cache 9 MB; Typ procesora pamięci Smart Cache; Klawiatura
bezprzewodowa, myszka bezprzewodowa, Drukarka: Drukowanie Technologia druku:
Laserowa - mono, Wyświetlacz drukarki: Kolorowy, Maksymalny format druku: A4, Format
papieru: A4, Koperty, B5, A6, A5, Koperta DL, Czas wydruku pierwszej strony: 5,6 sek,
Miesięczne obciążenie: 80 000 str./miesiąc, Podajnik papieru: 350 arkuszy, Odbiornik papieru:
150 arkuszy, Maksymalna rozdzielczość wydruku: 1200 x 1200 dpi, Maks. prędkość druku
mono: 38 str./min, Maksymalna gramatura papieru: 175 g/m² Skanowanie, Typ skanera: Płaski,
Maksymalny format skanowania: A4, Rozdzielczość skanera: 1200 x 1200 Dpi. Funkcje i
technologie Interfejsy: USB 2.0, Ethernet LAN, Obsługa sieci bezprzewodowej: WiFi, Dupleks
- dwustronny druk: Automatyczny, Oprogramowanie, Rodzaj zasilania: Sieciowe, Napięcie
zasilania / zasilacza: 230 V Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
IV. Warunki dodatkowe
1. W celu realizacji zamówienia Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą
umowę terminową na jego realizację.
V. Termin wykonania zamówienia:
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22.06.2020r.
VI. Termin składania ofert:
15.06.2020r.
VII. Sposób przygotowania oferty:
1.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2.

Oferent powinien stworzyć ofertę po zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym.

3.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z
postępowania.

4.

Prawidłowo przygotowana oferta powinna zawierać w szczególności:
•
•
•

Cenę netto wykonania zadania
Informację o terminie wykonania zadania
Informację o warunkach płatności

VIII. Sposób złożenia oferty:
Ofertę należy wysłać
•
•
•

listownie na adres ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz lub
mailowo na adres j.wozniak@spolkaiso.pl
liczy się data wpływu kompletnej oferty wraz z załącznikiem do firmy ISO Sp. Z
o.o.
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 1.6.2-ISO-2020-1 - dostarczenie kompletu sprzętu
komputerowego (jednostka centralna, monitor, myszka, klawiatura i drukarka) w
związku realizacją projektu pt.: "Popaopa - nie kupuj wypożycz. Platforma internetowa wypożyczalnia sprzętu i akcesoriów dla dzieci online wraz z indywidualną usługą abonencką i
ofertą dla pracodawców jako benefit pracowniczy” realizowanego w ramach projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 20142020 Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie
rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 2:
Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc
zwrotna
DANE WYKONAWCY
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

1.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW W IMIENIU WYKONAWCY
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………
Nr telefonu: ……………………………………………………………...................
Adres e-mail :………………………………………………………………………
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OFERTA CENOWA:
L.p. Nazwa zadania

Cena ( PLN netto)

Czas realizacji
zadania

dostarczenie kompletu sprzętu
komputerowego (jednostka centralna,
monitor, myszka, klawiatura i drukarka)

1.

RAZEM

Wartość całkowita oferty netto (bez VAT) ………………………………… PLN (słownie:
……………………………………………………………………………………………….)
Podatek VAT: ……………………………PLN (słownie: …………………………………..
……………………………………………………………………….……………………...)
Wartość całkowita oferty brutto (z VAT) …………………………………………….. PLN
(słownie: …………………………………………………………………………………….)

OŚWIADCZENIE OFERENTA
Ja/my niżej podpisany/i oświadczam/y, że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

podane ceny będą stałe w trakcie obowiązywania umowy, w cenie naszej oferty zostały uwzględnione
wszystkie koszty wykonania zamówienia,
akceptuję/jemy termin i warunki realizacji zamówienia,
gwarantuję/jemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego oraz
założeniami wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu,
oświadczam/y, że jestem/śmy związani niniejszą ofertą przez okres 20 dni, licząc
od terminu składania ofert tj.: dn.: ………………
w przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję/emy się zawrzeć w
miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego
posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie
dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
nie jestem/śmy podmiotem powiązanym kapitałowo/osobowo z Zamawiającym.

……………………………
Miejscowość, data

………………………
Podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy
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