Warszawa, 29.03.2011 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy zakupu sprzętu w ramach projektu „Profesjonalizm dźwignią handlu”
1. Zamawiający:
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
ul. Pawia 55
01-030 Warszawa
2. Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu, tj.:
a) Komputery stacjonarne wraz z oprogramowaniem – sztuk 2
b) Komputery przenośne (laptop) wraz z oprogramowaniem – sztuk 3
c) Drukarka z zestawem tonerów – sztuk 1
d) Projektor - sztuk 3
w ramach projektu „Profesjonalizm dźwignią handlu” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach poddziałania 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i
doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Komputery stacjonarne – sztuk 2
Parametry techniczne: Intel® Core™ i5-650, LCD 22" LED 1920x1080, 1,5TB HDD, DVD+/-RW,
Microsoft Windows 7 professional PL OEM 64bit, 2x2GB 1333MHz, Obudowa tower zasilacz,
500W PFC, klawiatura, mysz
b) Komputery przenośne (laptop) wraz z oprogramowaniem – sztuk 3
Parametry techniczne: procesor i7 2630M lub lepszy, LCD 15,6, RAM 4GB, system operacyjny
Windows 7 64bit
Pożądane: w zestawie torba na laptop oraz mysz
c) Drukarka z zestawem tonerów – sztuk 1
Typ drukarki mono, prędkośd druku >20 str./min, złącza USB, eth, druk dwustronny
d) Projektor - sztuk 3
Parametry techniczne: rozdzielczośd XGA, jasnośd ≥2500 ANSI
Pożądane: w zestawie torba na projektor
UWAGA: Do ceny ofertowej należy dodad VAT oraz koszty dostarczenia do miejsca realizacji
zamówienia.
4. Kryterium oceny ofert:
a) Cena - 100%
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien stworzyd ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna byd:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

a)
b)
c)
d)

opatrzona pieczęcią firmową,
posiadad datę sporządzenia,
zawierad adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
podpisana czytelnie przez wykonawcę.

6. Miejsce oraz termin składania ofert:
a) Oferta powinna byd przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
glowacka@vizja.pl lub/i faksem na nr + 48 22 536 54 08, pocztą, kurierem lub też dostarczona
osobiście na adres:
Biuro Projektów Europejskich
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
ul. Pawia 55
01-030 Warszawa
do dnia 15.04.2011 r. do godziny 16.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru
przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione
w dacie nie wcześniejszej niż sześd miesięcy przed datą złożenia oferty.
b) Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 20.04.2011 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej
oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i
Zarządzania w Warszawie, umieszczone na stronie www.vizja.pl oraz wysłany drogą mailową
na adresy oferentów.
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
d) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wycofad swoją ofertę.
e) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od oferentów wyjaśnieo dotyczących
treści złożonych ofert.
f) Zapytanie
ofertowe
zamieszczono
www.profesjonalnyhandel.vizja.pl.

na

stronie:

www.vizja.pl

oraz

7. Termin realizacji zamówienia:
a) Oferent zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego sprzętu do 2 tygodni po otrzymaniu
decyzji o wyborze oferty w procedurze zapytania.
8. Osoba uprawniona do kontaktu:
Aleksandra Głowacka
tel. 22 536 54 66
adres email: glowacka@vizja.pl
fax: 22 536 54 08
UWAGI:

Oferent zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT zwierającą szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, w tym informację o projekcie, w ramach którego została
zakupiony według wytycznych zamawiającego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
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OFERTA

My, niżej podpisani, ……………………………………………………………………………………………………………….…………...
Działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe na:……………………………………………............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
składamy niniejszą ofertę:

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych
zastrzeżeo.

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę __________________ zł,
słownie złotych: ……………………………….....................................................................................................
Powyższa kwota zawiera podatek VAT w wysokości: .................................PLN, tj. wg stawki ........%
Zobowiązujemy się wykonad zamówienie w terminie:………………………………………………………………………….
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres_______ dni.
Ofertę składamy na _______ ponumerowanych stronach.
Załączniki:
1) …………………………..
2) …………………………..
3) …………………………..

…………………….., dn. ……………………..

…….………………………………
(podpis upoważnionej osoby)
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