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Świebodzin 16.11.2010 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Klub Przyrodników zamierza zakupić 1 komputer typu laptop. Zamówienie jest realizowane
w ramach projektu „Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych”
współfinansowanego ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Opis przedmiotu zamówienia
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na zakup laptopa z
oprogramowaniem Windows.
Wymagane parametry techniczne sprzętu:
procesor dwurdzeniowy: Core 2 Duo
prędkość procesora min. 2 x 2 GHz
przekątna ekranu: min 15 cali
rozdzielczość ekranu: 1366 x 768
karta graficzna dedykowana z pamięcią min. 1 GB
Pamięć RAM: min 4 GB DDR3
Dysk Twardy: min. 320 GB
Łączność bezprzewodowa: WiFi
Nagrywarka DVD
System operacyjny Windows 7 HP PL
Gwarancja: 12 miesięcy
Cena powinna uwzględniać dostawę sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający może negocjować warunki ofert, lecz jest obowiązany nie dyskryminować przy
tym żadnego z oferentów.
Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia – do 30 listopada 2010 r., prosimy o zadeklarowanie ważności
ofert i zawartych w nich cen do końca listopada 2010 r.
Sposób przygotowania oferty
Złożona oferta powinna zawierać:
• Pełną nazwę, adres lub siedzibę dostawcy numer telefonu oraz numer NIP i
REGON.

•

•
•
•
•

Cenę za realizację zamówienia przedstawioną jako cenę brutto, zawierającą
podatek VAT, który wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia.
Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną proponowanego sprzętu
Termin ważności oferty
Termin realizacji zamówienia
Datę sporządzenia oferty

Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy dostarczyć do siedziby zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem poczty
na adres:
Klub Przyrodników
ul.1 Maja 22
66-200 Świebodzin
lub faxem na nr 68/ 38 282 36 lub pocztą elektroniczna przesyłając w formie PDF na adres:
kp@kp.org.pl
Termin składania ofert: 23.11.2010 r. do godziny 12:00.
Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100%
Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Anna Gniewczyńska oraz Hanna Garczyńska pod numerem
telefonu 68/38 282 36, w godzinach 07:30-15:30 oraz pod adresem email: kp@kp.org.pl
Termin i sposób zapłaty:
Przelew na konto bankowe Wykonawcy realizowany w ciągu 21 dni od daty wystawienia
faktury, poprzedzonej podpisanym przez obie strony protokołem zdawczo – odbiorczym.
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