„Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość”

Zapytanie ofertowe
Data zapytania: 2 lipca 2012r.
Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pt. „Innowacyjny system B2B wspomagający
przetwarzanie treści - Support” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
DOM IT Sp. z o.o. zaprasza Oferentów do udziału w postępowaniu ofertowym w
trybie zapytania o cenę. Niniejsze zapytanie ma na celu zapoznanie się z ofertą
środków trwałych na podstawie, której wyłonimy firmę mogącą zostać dostawcą
środków trwałych o specyfikacji zgodnej z poniższym zapytaniem.
I. ZAMAWIAJĄCY:

DOM IT Sp. z o.o.
ul. Dobrzecka 16/38
62-800 Kalisz
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia są następujące środki trwałe o parametrach minimalnych
lub wyższych niż:
1. Serwer Xeon z 4MB cache, RAM 8GB, 2 x HDD 146 GB – szt. 2
2. Stacja robocza do obsługi serwera – szt. 2
Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych na zakup poszczególnych
modułów.
III. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Niniejsze zapytanie ofertowe ważne jest przez 14 dni.
Termin składania ofert upływa w dniu 16 lipca 2012 r.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego
zapytania.
Oferta powinna:
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- zawierać adres lub siedzibę oferenta,
- posiadać datę ważności oferty,
- przedstawiać warunki płatności,
- określać warunki i termin dostawy,
Oferta musi zawierać jednoznacznie określony czas trwania gwarancji.
V. OCENA OFERT:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- cena netto odnosząca się do całości oferty – max ilość punktów - 10
- okres gwarancji - max ilość punktów - 10
- warunki płatności – ilość punktów – max 2 pkt.
- termin dostawy – max ilość punktów – 2 pkt.
Maksymalna ilość punktów razem: 24

Warunki płatności punktowane są następująco:
- przelew 14 dni – 2 pkt.
- przelew 7 dni – 1 pkt.
- przedpłata – 0 pkt.

Okres gwarancji w tym czas będzie punktowany następująco:
- do 24 miesięcy – 3 pkt.
- od 25 - 48 miesięcy – 6 pkt.
- powyżej 48 miesięcy – 10 pkt.

Termin dostawy punktowany jest następująco:
- do 14 dni – 2 pkt.
- do 21 dni -1 pkt.
- powyżej 21 dni – 0 pkt.

Najniższa otrzymana cena – 10 pkt. Kolejne oferty wg ceny otrzymają ilość punktów
proporcjonalnie do atrakcyjności cenowej oferty najtańszej.
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VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyboru dostawcy dokonuje powołany w tym celu zespół oceniający. Wybór zostanie
dokonany wyłącznie na podstawie oceny złożonych ofert w oparciu o ustalone
kryteria. Za najlepszą zostanie uznana oferta, której ocena przedstawi
najkorzystniejszy bilans kryteriów zdefiniowanych w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
O wyborze najkorzystniejszej oferty oferent może uzyskać informację w siedzibie
projektu ul. Dobrzecka 16/38, 62-800 Kalisz.
Wszelkie wyjaśnienia oraz szczegóły dotyczące niniejszego zapytania ofertowego
można uzyskać informacje w siedzibie projektu ul. Dobrzecka 16/38, 62-800 Kalisz,
lub pod numerem telefonu: 693-322-399

.....................................................
Podpis
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.....................................
Pieczęć firmowa oferenta

OFERTA - Wzór
Oferta dla:
DOM IT Sp. z o.o.
ul. Dobrzecka 16/38
62-800 Kalisz
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składamy ofertę handlową zgodnie z poniższymi warunkami:
Dostawca (Nazwa i Adres)

Data Oferty
Data Ważności Oferty
Termin Dostawy
Warunki dostawy (koszty
transportu, ubezpieczenia)
Warunki Płatności
Okres gwarancji
Ogólna wartość zamówienia
netto
Waluta Oferty
Kurs

Specyfikacja:

.....................................................
Podpis osoby upoważnionej zgodnie z dokumentem rejestrowym
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