Nysa, 11 czerwca 2015r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.
2B Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Podolska 18, 48-303 Nysa
NIP: 753-15-45-405, REGON: 531192184
W związku z realizacją projektu „Zakup nowoczesnego wyposażenia i oprogramowania dla
przedsiębiorstwa 2B Sp. z o.o. w Nysie” współfinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013:
Oś priorytetowa: RPOP.01.00.00
Działanie:
RPOP.01.01.00
Poddziałanie: RPOP.01.01.02

Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu.
Rozwój przedsiębiorczości.
Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach.

Zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu:
1. Komputer – stacja robocza z rozbudowaną pamięcią RAM
Typ: notebook/ netbook/ ultrabook
Minimalna konfiguracja komputera:
system operacyjny: Microsoft Windows 8.1 Professional, MS Windows 7 Professional 64-bit; lub
równoważny
ekran: 15,6 cali;
procesor: Intel Core i7 Mobile lub równoważny;
kod procesora: i7-4700MQ;
prędkość procesora: 2,4 GHz;
poj. dysku (HDD): 1TB, 8GB;
rodzaj dysku: SSHD-Solid State Hybryd Driver;
pamięć: min. 8 GB (zalecane 16 lub 32);
częstotliwość szyny pamięci: 1600 MHz;
grafika: Intel HD Graphics 4600 NVIDIA Quadro K1100M lub równoważna;
pamięć wideo: 2048 MB;
napęd wbudowany (zainstalowany): DVD±RW Super Multi (+DVD-RAM) Dual Layer;
klawiatura numeryczna;
bateria: Li-ion;
złącza zewn.: 1 x 15 stykowe D-Sub (wyjście na monitor), 1 x DisplayPort;
złącze stacji dokującej;
bezprzewodowa karta sieciowa;
czytnik kart pamięci: SD, SDHC, SDXC;
gwarancja: 36 miesięcy Collect & Return.
Komputer ma służyć głównie do obsługi oprogramowania obliczeniowego oraz graficznego, systemu
3D CAD.

I. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Miejsce realizacji zamówienia:
2B Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Podolska 18, 48-303 Nysa
Termin realizacji zamówienia: do 26 czerwca 2015

II. Cena:
Cena powinna być podana w PLN, w wartości netto oraz uwzględniać koszt transportu z dostawą do
siedziby kupującego.

III. Zawartość oferty:
Oferta powinna zawierać:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

dane oferenta,
datę sporządzenia,
cenę przedmiotu zamówienia,
opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem producenta urządzenia
termin ważności oferty,
termin dostawy od dnia podpisania umowy.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta i/ lub opatrzona pieczątką firmową
oraz podpisana przez oferenta, według zasad reprezentacji.

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA: 20 czerwca 2015
Oferta powinna być ważna minimum do: 26 czerwca 2015r.

IV. Miejsce, sposób, termin składania ofert:
Oferty prosimy składać:
1. Osobiście w siedzibie firmy:
2B Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Podolska 18, 48-303 Nysa
lub
2. Drogą pocztową na adres (liczy się data wpływu oferty do siedziby kupującego):
2B Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Podolska 18, 48-303 Nysa
lub
3. Drogą elektroniczną na adres:
2b@2b.com.pl
bogju@wp.pl

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej i w siedzibie firmy, w miejscu publicznie
dostępnym.

V. Rozstrzygnięcie/ wybór oferty:
Wybrany oferent zostanie powiadomiony o wybraniu jego oferty drogą elektroniczną oraz pocztową.

VI. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień:
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pan Bogdan Juralewicz,
e-mail: 2b@2b.com.pl; tel. 509-205-585

VII. Kryterium wyboru oferty:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) cena całkowita netto i brutto



cena – 70%
wartość techniczna – 20%

b) gwarancja i serwis pogwarancyjny – 10%
RAZEM 100 %

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę
z wybranym dostawcą. Umowa zostanie przesłana drogą elektroniczną oraz potwierdzona drogą
pocztową.
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów, o miejscu na liście
rankingowej zadecyduje termin złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie wyżej na liście).

Z poważaniem
Prezes Zarządu

Bogdan Juralewicz

