
  

 

 

 

 

 
 
 

          

 

 

                          

 

 

 

 

 

Szczecin, dnia 31.03.2017 r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 7/2017 
 

 
Szanowni Państwo, 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekty, w tym projekty w ramach SFP GRYF, w tym projekty 

objęte Inicjatywą JEREMIE oraz projekt „Pierwszy Biznes- Wsparcie w starcie II” zwraca się z prośbą o 

przygotowanie oferty zgodnie z poniższą specyfikacją: 

 

Przedmiot 

zamówienia 

Zakres 

usługi/zakupu 

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Zakup sprzętu komputerowego wraz z ubezpieczoną dostawą: 

 

1 szt. Komputer wraz z oprogramowaniem (wiodące marki np. HP, DELL, Lenovo)  

- Typ obudowy komputera:  Tower, 

- Typ zainstalowanego procesora:  min. Intel Core i5- 6500, 

- Częstotliwość procesora:   min. 3,2 GHz, 3,6 GHz, 

- Pojemność zainstalowanego dysku: min. 1 TB 

- Napęd wbudowany:                           DVD-RW SuperMulti Slim, 

- Pojemność zainstalowanej pamięci:    min. 4096 MB, 

- Rodzaj zainstalowanej pamięci:          min. DDR4, 

- Częstotliwość szyny pamięci:             2133 MHz, 

- Zintegrowana karta graficzna:             min. Intel HD Graphics P530, 

- Interfejsy:                                          min. 6 x USB 3.0, 

- Oprogramowanie:                              - Windows 7 Professional lub Windows 10 Pro  

                                                                       z     możliwością downgrade do Windows 7 

                                                            - Office 2016 Home and Business, 

- Dołączone wyposażenie:                    Klawiatura, mysz, 

- Gwarancja:                                        next business day, on site 24 miesiące. 

 

 

Wyłączamy możliwość złożenia oferty na samodzielnie składany komputer przez dostawcę. 

Informacje 

dodatkowe 

Ubezpieczona dostawa w cenie zakupu sprzętu na adres:  

Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

ul. Monte Cassino 32 

70-466 Szczecin 

Termin dostawy: do 14 dni od wysłania zlecenia 

 

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 
państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 

 



  

Oferta Oferta musi  być sporządzona poprzez wypełnienie METRYCZKI zgodnie ze wzorem i musi 

zawierać: 

-Dokładną specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, 

-Cenę brutto, 

-Okres gwarancji, 

-Termin realizacji zlecenia, 

-Warunki płatności, 

-Sposób dostawy, 

-Informację o kosztach dodatkowych jeśli występują, 

-Czas związania ofertą, 

-Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Polską Fundacją Przedsiębiorczości 

zgodnie ze wzorem, 

-Dokument lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego prawo do 

składania oświadczeń w imieniu Oferenta (np. KRS, CEIDG). 

 

Dopuszczane jest dołączanie załączników do metryczki 
Forma płatności Przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Sprzedawcę, wystawionej na podstawie 

protokołu odbioru sprzętu. 

Termin 

nadsyłania ofert 

Podpisane oferty należy przesyłać do 07 kwietnia 2017 roku (decyduje data wpływu) 

• pocztą elektroniczną na adres a.korkiewicz@pfp.com.pl 

• faksem na numer 91 312 92 02 

• osobiście lub listownie na adres ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin. 

W przypadku wysyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej sporządzoną ofertę należy 

wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać jako załącznik do maila. 

Kryteria wyboru  Kryteria formalne: 

- Termin nadesłania ofert, 

- Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym (m.in. metryczka wraz z załącznikami), 

Kryteria pozostałe: 

- Termin realizacji zamówienia, 

- Jakość, 

- Dotychczasowe doświadczenie, 

- Rekomendacje, 

- Cena. 

 

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty. 

Zleceniodawca  Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin 

NIP 851-22-42-911 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Agnieszką Korkiewicz, tel. 91 312 92 00    e-mail: 

a.korkiewicz@pfp.com.pl 

 

 

Z poważaniem 


