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Warszawa, dnia 13.06.2014 r. 
 
 

 
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 
 

na zakup urządzeń  
 
 
 
 
 
 
 

Dotyczy projektu realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 

8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki 

Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” 
 

 

 

Numer wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.08.02.00-14-497/14 

 

Tytuł projektu: 

„Automatyzacja procesów B2B w zakresie kompleksowego zaopatrzenia w artykuły chemii 
budowlanej dzięki wdrożeniu systemu B2B” 
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I ZAMAWIAJĄCY 
 
Zacisze S.A. 
ul. Krakowiaków 16 
02-255 Warszawa 
NIP 5222241586, REGON 012362797 

 
II TRYB ZAMÓWIENIA 
 
Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego. 
 
III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
 

 

1. Zestaw komputerowy z monitorem LCD – 30 szt.  

Nie gorszy niż o parametrach: 
- dwurdzeniowy procesor, min. 3.3 GHz 
- pamięć RAM 4GB 
- pojemność dysku 500GB 
- system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL  
- klawiatura i mysz usb 
- monitor LCD, przekątna ekranu 19 cali, rozdzielczość min. 1280x1024 
 

2. Kolektor – 35 szt. 

Motorola MC2180 
 
	  
IV TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
Ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia 30.09.2014 
 
Dostawa przedmiotu zamówienia ma nastąpić na adres siedziby Zamawiającego tj. 
 
Zacisze S.A.  
ul. Krakowiaków 16   
02-255 Warszawa 
 
 
V KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
W ramach przedmiotowego postępowania będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie 
wymagania odnośnie rozważanej specyfikacji. 
 
Ofertom, które spełnią wymagania formalne zostanie przyznana ocena punktowa. 
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 100. 
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Lp. Rodzaj 
Kryterium Punktacja Sposób oceny 

1 Łączna cena netto 
oferty 

Od 0 do 100 
punktów 

Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 100 pkt. 
Pozostałe oferty = Stosunek ceny łącznej w ofercie z najniższą ceną 

do ceny badanej oferty mnożony przez 100 

 
VI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
− W czasie trwania postępowania, oferent ma prawo zadawać pytania wyjaśniające. Wszelkie informacje dla 

potrzeb sporządzenia oferty mogą zostać udzielone w trakcie trwania postępowania w dni robocze w 
godzinach 8.00 – 16.00.  

− Złożenie oferty musi być dokonane w formie pisemnej. 
− Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. 
− Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania 

wyboru ofert. 
− Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych – takie oferty pozostawione zostaną bez 

rozpatrzenia. 
− Wyklucza się możliwość składania ofert wariantowych – takie oferty pozostawione zostaną bez 

rozpatrzenia. 
 

VII TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 
 

Oferty należy składać osobiście, bądź listownie do siedziby firmy Zacisze S.A. mieszczącej się pod adresem: 
ul. Krakowiaków 16 , 02-255 Warszawa , Polska. 
 
Oferta powinna zawierać: 
- nazwę oferenta oraz jego dane teleadresowe (adres, dane kontaktowe, itp.); 
- cenę (wartości netto oraz brutto); 
- termin ważności oferty (powinien być nie krótszy niż 20 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert). 
 
Ostateczny termin składania ofert: 27.06.2014 r. godz. 12:00.  
 
Otwarcie ofert nastąpi 27.06.2014 r. po godz. 12:00, po czym zostanie dokonana analiza otrzymanych ofert, 
skierowanie ewentualnych dodatkowych pytań w razie pojawienia się niejasności co do treści oferty oraz wybór 
najkorzystniejszej oferty. Wszyscy oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o wynikach 
postępowania. 
 
W trakcie analizy ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do oferentów o dodatkowe 
informacje w celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności. 
 
Oferty złożone po upływie ostatecznego terminu składania ofert nie będą rozpatrywane. 
 
VIII INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE I OSOBA KONTAKTOWA 
 
Osoba kontaktowa w sprawie zamówienia: Tomasz Dębski 
Tel. 22 445 64 65, 502 436 437, e-mail: tomasz.debski@zacisze.com.pl 
 
IX INFORMACJE DODATKOWE 
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Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów 
oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu 
zamówienia. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia (w tym terminu realizacji) 
oraz do unieważnienia postępowania. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nie zachowania ostatecznego 
terminu realizacji zamówienia przez Usługodawcę. 
 
Oferenci mogą wykorzystywać informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia tylko i wyłącznie w celu 
przygotowania oferty. 
 
Oferty muszą zawierać datę wystawienia i datę obowiązywania (lub termin związania ofertą). Oferty muszą być 
podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji Oferenta i opatrzone pieczątką firmową.  
 
 


