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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego.  

 

 
 

Szczecin, 27-06-2016 roku 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 13/2016 

 
Szanowni Państwo, 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekty, w tym objęte Inicjatywą Jeremie oraz projekty w 

ramach SFP Kujawiak- Inwestycje oraz „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. 
 

Minimalne wymagania techniczne dla wszystkich urządzeń: 

 

1) Niszczarka: 

niszcząca min. 20 kartek jednocześnie, 

• poziom bezpieczeństwa min. P-2 (paski 5,8 mm), 

• pojemność kosza min. 50 l., 

• niszczenie płyt CD, zszywek, spinaczy biurowych, 

• gwarancja min. 2 lata/ 10 lat na noże tnące, 

• 2 stopniowy system zabezpieczający zacięciom, 

• cofanie papieru, zabezpieczenie przed przegrzaniem, 

• cicha max. 60 db,  

• energooszczędna: auto wyłączenie po 5 min, 

• obudowa na kółkach, 

• gwarancja: 24 miesiące. 

Olej do niszczarki w komplecie. 

   

2) 2 szt. Monitor: 

Minimalne dane techniczne: 

• Przekątna ekranu: 21,5 cala, 

• ekran panoramiczny, 

• Minimalna rozdzielczość obrazu: min. 1920 x 1080 pikseli, 

• Czas reakcji matrycy 5 ms, 

• Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln 

• Złączę D-Sub, 

• Złącze HDMI 

• kolor obudowy: czarny 

• Gwarancja 24 miesiące. 

 

3) Komputer wraz z systemem operacyjnym i MS Office: 
• Procesor : Intel Core i3 4170 3,7 GHz 3 MB, 

• Pamięć RAM: 4 GB DDR3 1600 MHz, 

• Dysk twardy: 500 GB SATA 7200 obr/min, 

• Karta graficzna: nVIDIA® GeForce GT705 2 GB, 

• Napęd optyczny:  Super Multi DVD+/-RW/RAM SATA, 

• Karta dźwiękowa: zintegrowana, 

• Liczba złączy HDMI: 1, 
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• Wyjście VGA: 1, 

• Liczba złączy USB 2.0: 2, 

• Liczba złączy USB 3.0: 2, 

• Wejście do mikrofonu: tak, 

• Wejście liniowe audio: tak, 

• Wyjście liniowe audio: tak, 

• Karta sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s, 

• Wi-Fi:  tak, 802.11b/g/n, 

• Czytnik kart pamięci: tak,  

• Typ obudowy: Mini Tower, 

• Kolor obudowy: czarny, 

• Wyposażenie: klawiatura, mysz, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, 

• Oprogramowanie: Microsoft Windows 7 Professional, Office 2016 Home and Business, 

• Gwarancja: 24 miesiące on site NBD. 

 

4) Zasilacz do UPS  
• 12V/7Ah. 

 

5) Urządzenie wielofunkcyjne 

nabiurkowe, do pracy dla grupy 5 osób. 

Dane techniczne: 

• drukarka: monochromatyczna, laserowa, A4, drukowanie dwustronne, 

• kserokopiarka: monochromatyczna, szybkość druku: min. 35 kopii/min., kopiowanie     

dwustronne, 

• skaner: kolorowy, dwustronny, jednoprzebiegowy, skanowanie do pliku PDF, JPG,  

• Automatyczny podajnik dokumentów, 

• Przewidywany miesięczny cykl pracy: min. 5000 kopii, 

• Wymagania systemowe: Windows 7/8, 

• Gwarancja: on site 24 m-ce. 

 

6) Aparat fotograficzny 

• Rozdzielczość min 14 Mpix, 

• Kolorowy wyświetlacz LCD, 

• Przekątna wyświetlacza min. 3”, 

• Zoom optyczny min. 18x, 

• Stabilizacja obrazu, 

• Wbudowana lampa błyskowa, 

• Złącze USB, 

• Złącze HDMI, 

• karta pamięci 32 GB, bateria litowo0jonowa, ładowarka, 

• kabel AV, kabel USB, 

• pokrowiec na aparat, 

• gwarancja 24 miesiące 

 

. 

Wyłączamy możliwość złożenia oferty na samodzielnie składany komputer przez dostawcę. 

Informacje 

dodatkowe 

Dostawa: Osobiście lub ubezpieczoną przesyłką w cenie zakupu sprzętu na adres:  

Polska Fundacja Przedsiębiorczości o/ Bydgoszcz 

ul. Rumińskiego 6 p. 109 

85-030 Bydgoszcz 

 

Termin dostawy: do 15.07.2016 r. 
Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

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

zawierać: 

 Dokładną specyfikację techniczną oferowanego sprzętu wraz ze zdjęciem, 

 Cenę brutto 1 szt. danego urządzenia, 
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 Cenę brutto za całość zamówienia, 

 Okres gwarancji danego urządzenia, 

 Cenę brutto za eksploatację oraz wydajność (toner, bęben, pojemnik na zużyty toner i inne 

niezbędne wyposażenie) wraz z odniesieniem na 1 stronę wydruku, 

 wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania urządzenia, 

 Termin realizacji zlecenia, 

 Warunki płatności, 

 Sposób dostawy, 

 Informację o kosztach dodatkowych, 

 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). 

Forma płatności Przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Sprzedawcę, wystawionej na podstawie 

protokołu odbioru sprzętu. 

Faktura wystawiona i dostarczona na adres: 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

ul. Monte Cassino 32 

70-466 Szczecin 

NIP 851-22-42-911 

Termin 

nadsyłania ofert 

Podpisane oferty należy przesyłać do 01 lipca 2016 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, 

 

 


