Szczecin, dnia 07-10-2015 r.

Zapytanie ofertowe nr 11/2015
Szanowni Państwo,
Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekty w tym projekty objęte Inicjatywą
JEREMIE w ramach SFP DOLNY ŚLĄSK, SFP GRYF oraz SFP WIELKOPOLSKA
PÓŁNOC zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z poniższą specyfikacją:
Przedmiot
zamówienia
Zakres
usługi/zakupu

Sześć (6) urządzeń wielofunkcyjnych, nabiurkowych, do pracy dla grupy do 4 osób:
Dane techniczne:
 drukarka monochromatyczna, laserowa, A4, drukowanie dwustronne,
 kserokopiarka monochromatyczna, szybkość druku: min. 30 kopii/min.,
kopiowanie dwustronne,
 skaner kolorowy, dwustronny, dwuprzebiegowy, skanowanie do pliku PDF,
JPG,
 faks,
 automatyczny podajnik ręczny,
 wymagania systemowe: Windows 7/8,
 gwarancja: on site 24 m-ce,
 przewidywany miesięczny cykl pracy: 2000-5000 kopii,

Informacje
dodatkowe

Dostawa pod wskazane adresy wraz z instalacją w cenie zakupu.
Dostawa:
Oddział w Gdańsku- 1 szt., Oddział w Jeleniej Górze 1 szt., Oddział w Lesznie 1 szt.,
Oddział I w Poznaniu 1 szt., Oddział II w Poznaniu- 1 szt., Oddział we Wrocławiu
1 szt.
Adresy zostaną podane wraz ze zleceniem
Termin dostawy: nie później niż 30 października 2015 r.

Oferta

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego.
Oferta musi zawierać:
 specyfikację techniczną oferowanego sprzętu wraz ze zdjęciem,
 cenę za eksploatację (toner, bęben, pojemnik na zużyty toner) wraz z
odniesieniem na 1 stronę wydruku,
 wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania urządzenia,
 cenę brutto za sztukę oraz za całość zamówienia,
 okres gwarancji,
 termin realizacji zlecenia,
 warunki płatności,
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
\

 czas związania z 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
Forma
płatności
Termin
nadsyłania
ofert
Kryteria
wyboru

Przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Sprzedawcę,
wystawionej na podstawie protokołów odbioru urządzeń wielofunkcyjnych.
14 październik 2015 r., osobiście w siedzibie Fundacji przy ul. Monte Cassino 32 w
Szczecinie, pocztą elektroniczną na adres a.korkiewicz@pfp.com.pl lub faxem
91 312 92 02
1) Kryteria formalne:
- termin nadesłania ofert,
- kompletność ofert,
- zgodność oferty z zapytaniem ofertowym.
2) Kryterium cenowe,
3) Termin realizacji zamówienia.
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

