Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 2/UE/2012
z dnia 26.10.2012 r.
w związku z realizacją projektu pn.
„Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe i usprawniającego
zarządzanie nimi”
realizowanego przez:
„Schlösser - Heiztechnik Gruppe Polska”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
ogłasza się nabór ofert na:
realizację zadań wchodzących w skład projektu,
obejmujących dostawy sprzętu IT

1. Zamawiający:
„Schlösser - Heiztechnik Gruppe Polska”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Przełęcz 27
60-115 Poznań

2. Sposób uzyskania szczegółowych informacji dot. zamówienia:
Osoba do kontaktu: Urszula Zwierzyńska
tel.: 61 8399260
e-mail: ksiegowosc@schlosser.com.pl
adres: ul. Przełęcz 27, 60-115 Poznań
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3. Opis przedmiotu zamówienia:
Realizacja projektu ma charakter złożony, wybrany w ramach postępowania Wykonawca
zobowiązany będzie dostarczyć następujące elementy projektu:
- stacjonarne zestawy komputerowe (stacja robocza z monitorem, wyposażona w system
operacyjny i pakiet biurowy) - 11 szt.
Minimalne parametry:
procesor i5, RAM 8GB, , Dysk twardy 240GB,
system operacyjny Windows 7 Professional, pakiet Office 2010,
monitor o przekątnej min. 21"

- komputery przenośne z oprogramowaniem (laptop wyposażony w system operacyjny i pakiet
biurowy) - 3 szt.
Minimalne parametry:
procesor i5, RAM 8GB, , Dysk twardy 500GB,
system operacyjny Windows 7 Professional, pakiet Office 2010,
przekątna ekranu minimum 15"
- profesjonalne sieciowe urządzenie wielofunkcyjne do seryjnego skanowania dokumentów - 1
szt.
Minimalne parametry:
karta sieciowa
szybki druk 30 str. A4/min.
skanowanie do pliku w kolorze 30 str./min.
- tablety typu iPad - 2 szt.
Minimalne parametry:
pamięć 64 GB
- serwer z zainstalowanym pakietem niezbędnego oprogramowania serwerowego - 1 komplet
Minimalne parametry:
Lepsze lub równoważne HP Proliant ML350p Gen8
- wielofunkcyjne sieciowe drukarki laserowe (1 kolorowa, 4 monochromatyczne) - 5 szt.
Minimalne parametry:
karta sieciowa

Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 30.04.2013 r.
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4. Kryteria oceny ofert:

LP

KRYTERIUM

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW

CENA
1.

przy spełnieniu
minimalnych parametrów
określonych w zapytaniu

RAZEM

100 pkt
100 pkt

Sposób dokonywania oceny:
OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA POD WZGLĘDEM ŁĄCZNEJ CENY NETTO:
uznaje się, że kryterium jest spełnione w 100% i przyznaje się 100 pkt
KOLEJNE OFERTY OCENIONE POD WZGLĘDEM ŁĄCZNEJ CENY NETTO:
Druga w kolejności pod względem najniższej łącznej ceny netto: uznaje się, że kryterium jest
spełnione w 99% i przyznaje się 99 pkt
Trzecia w kolejności pod względem najniższej łącznej ceny netto: uznaje się, że kryterium jest
spełnione w 98% i przyznaje się 98 pkt.
Każda kolejna oferta z uszeregowanych pod względem najniższej łącznej ceny netto: uznaje się, że
kryterium jest spełnione w odpowiednim % i tym samym przyznaje się adekwatną liczbę punktów,
zgodnie z powyżej przedstawionym schematem.
Złożone oferty, które zostaną poddane ocenie muszą spełniać minimalne parametry techniczne
określone w pkt 3 niniejszego zapytania.

5. Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba firmy: „Schlösser - Heiztechnik Gruppe Polska” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Przełęcz 27
60-115 Poznań
Oferty zgodne ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania w formie
pisemnej należy składać osobiście lub drogą pocztową w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
ukazania się niniejszego ogłoszenia
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6. Pozostałe informacje:
Wybór dostawców nastąpi w oparciu o najbardziej korzystne ekonomicznie oferty, z zachowaniem
zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji. Projekt jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zamawiający zastrzega możliwość składania ofert jedynie obejmujących pełen zakres
przedstawiony w zapytaniu ofertowym.

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

