ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Znak sprawy:
WCSS/SpinLab/ZO3/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 09/05/2014
DOTYCZY: Dostawa komputerów przenośnych, w ramach Projektu: „SPIN-LAB: Specjalizowana Polska
Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych”, w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3
inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1. Projekty
w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.2. Projekty w zakresie
zasobów informacyjnych nauki w postacie cyfrowej, Poddziałanie 2.3.3 Projekt w zakresie rozwoju
zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych (Nr POIG.02.03.00-02-027/13), w tym:
Część 1 –
Komputery przenośne o podwyższonym standardzie dla części zespołu wdrożeniowców
(5 szt.), zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą Załącznik nr 1.1 do Zapytania ofertowego
oraz
Część 2 –
Komputery przenośne o podwyższonym standardzie dla części zespołu wdrożeniowców
(1 szt.) oraz dla zespołu administracyjnego (1 szt.), zgodnie ze specyfikacją techniczną,
stanowiącą Załącznik nr 1.2 do Zapytania ofertowego.
ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Wrocławska
Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

1.

Tryb i podstawa prawna:

2.

Przedmiot zamówienia:

3.

Termin wykonania
zamówienia:

4.

Kryterium oceny ofert:

5.

Termin związania z ofertą

6.

Zawartość oferty:

7.

Termin i forma składanie
ofert:

Kontakt
Politechnika Wrocławska
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Plac Grunwaldzki 9, 50-377 Wrocław
budynek D-2 PWr, pok.101

Osoba do kontaktu:
Justyna Kulpa
Telefon:
071 320 41 59
Fax:
071 322 57 97
Mail:
justyna.kulpa@pwr.edu.pl
Postępowanie prowadzone
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza 30 tys. euro.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych o
podwyższonym standardzie dla części zespołu wdrożeniowców i zespołu
administracyjnego dla projektu “Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na
rzecz Laboratoriów Badawczych”.
2. Klasyfikacja wg kodu CPV: 30213100-6 Komputery przenośne.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący Części 1 znajduje się w
Załączniku nr 1.1, a dotyczący Części 2 w Załączniku 1.2 do niniejszego
Zapytania Ofertowego.
4. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się we Wzorze
umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
do 4 tygodni od złożenia Zamówienia
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom i spełnia wszystkie warunki określone w załącznikach do niniejszego
Zapytania Ofertowego. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie
kierował się kryterium najniższa cena (wartość brutto).
30 dni od terminu składania ofert
Oferta musi się składać z:
a) Formularza Ofertowego Wykonawcy, wraz z
b) Opisem oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do
niniejszego Zapytania ofertowego
Ofertę należy:
a) złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego - pl. Grunwaldzki 9, bud. D-2, pok.
101, Wrocław, lub
b) przesłać faxem 071 322 57 97, lub
c) przesłać w wersji elektronicznej (pdf) na adres justyna.kulpa@pwr.edu.pl
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 16/05/2014 do godz. 12:00
Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych (SPIN-LAB)
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

