Sulechów, 13.06.2018 r.
Zamawiający:
Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
„SuPeKom” Sp. z o.o.
ul. Poznańska 18,
66-100 Sulechów,
tel. 68 385 24 07,
fax 68 385 23 70
www.supekom.pl
Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia
W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie ZSI oraz elektronicznych usług dla ludności przez
Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
2 – Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego, zwracamy się z prośbą
o złożenie formularza cenowego w celu właściwego oszacowania wartości zamówienia.
•

Opis przedmiotu zamówienia

W niniejszym zapytaniu zwracamy się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości zamówienia dla
dostawy następujących elementów:
1.1. Notebook – 2 szt.
1.2. Zestawy komputerowe – 15 szt.
1.3. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.
Opis elementów jakie mają zostać zrealizowane, został zamieszczony w załącznikach nr 1a, 1b i 1c
do niniejszego zapytania, które stanowią wypisy odpowiednio z: wniosku aplikacyjnego oraz studium
wykonalności oraz Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami nr 3 i 4.
•

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
•

•

Prawidłowo wypełniony formularz wyceny wg załączonego wzoru – zał. nr 2 do
zapytania.

Opis sposobu obliczenia ceny w składanym formularzu:
Cena powinna zawierać:

•

•

Wartość netto całego przedmiotu zamówienia oraz poszczególnych elementów opisanych
w par. Opis przedmiotu zamówienia;

•

Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

•

Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, oraz słownie;

•

Cenna powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.

•

Termin ważności ceny powinien być nie krótszy niż 90 dni.

Miejsce i termin złożenia formularza:
•

Formularz należy złożyć do dnia 21.06.2018 r. w siedzibie Zamawiającego,

•

Dopuszcza się złożenie formularza:
• w formie pisemnej na adres Zamawiającego: Sulechowskie Przedsiębiorstwo
Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie, ul. Poznańska 18,
66-100 Sulechów;
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•
•

•

w formie elektronicznej na adres: zarzad@supekom.pl

Opis sposobu przygotowania oferty:
•

Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować
całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

•

Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte
w załączonym wzorze oferty.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest :
Pani Ewa Juryk Tel. 68 3852407 wew. 37, e-mail: ewa_juryk@supekom.pl

•

Planowany termin wykonania zamówienia
• sukcesywnie najpóźniej do 30.11.2018 r.

•

Informacje dodatkowe:
• Wycena będzie służyć Zamawiającemu do oszacowania wartości zamówienia i nie stanowi
oferty handlowej. Na podstawie przedmiotowej wyceny Zamawiający podejmie stosowne
działania zmierzające do przeprowadzenia właściwej procedury wyboru.
• Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia składane jest w związku
z realizacją projektu „Wdrożenie ZSI oraz elektronicznych usług dla ludności przez
Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -Lubuskie 2020 na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 2 – Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój Społeczeństwa
Informacyjnego.
• Zapytanie ofertowe nie jest ofertą w rozumieniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami) oraz nie wiąże stron.
• Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(z późniejszymi zmianami).

Załączniki:
•

Załącznik nr 1a Wypis z wniosku aplikacyjnego.

•

Załącznik nr 1b Wypis ze studium wykonalności.

•

Załącznik nr 1c Opis Przedmiotu Zamówienia

•

Załącznik nr 2 Wzór formularza wyceny.

•

Załącznik nr 3 Wynik testu PassMark CPU Mark z dnia 04.04.2018 r.

•

Załącznik nr 4 Wynik testu wydajności PassMark Video Card (GPU) Benchmark Test z dnia
04.04.2018 r.
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