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 Projekt finansowany ze środków Województwa Pomorskiego 

 
Szczecin, dn. 29.06.2020 

 ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2020  
 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując Instrumenty Finansowe i projekty, w tym projekty  objęte Inicjatywą JEREMIE  

w ramach RFP Pomeranus, RFP Łódź, SFP Dolny Śląsk, SFP Gryf, SFP Kujawiak, SFP Odra, SFP Wielkopolska Północ 

zaprasza do składania oferty zgodnie z poniższą specyfikacją. 

 

Przedmiot 

zamówienia/ 

Zakres usługi/ 

zakupu 

Do zapytanie ofertowego nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

6 szt. Laptop wraz z systemem operacyjnym Windows 

 (wiodące marki, np. HP, DELL, Lenovo): 

- Typ: laptop 

- Rodzina procesora: Intel Core i7 

- Generacja: co najmniej 10 

- Pamięć RAM: 8 GB 

- Dysk twardy SSD: 512 GB 

- Ekran: 15,6 cali 

- Rozdzielczość matrycy: 1920 x 1080 

- System operacyjny: Windows 10 Professional PL 

- Dołączone akcesoria: zasilacz, torba 

- Wi-fi, bluetooth, kamera – tak 

- Model karty graficznej:  NVIDIA GeForce MX250 

- Kolor: szary albo czarny 

- Gwarancja: min. 36 miesięcy 

 

6  szt. Oprogramowanie:  Office 2019 Home and Business  

 

1 szt. Monitor 27”: 

- Przekątna monitora: 27 cali 

- Typ matrycy: LED 

- Optymalna  rozdzielczość: 1920x1080 

- Proporcje ekranu: 16:9 

- Zakrzywiony ekran: nie 

- Kąty widzenie pionowe/poziome 178/178 stopni 
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- Kontrast typowy 1000:1 

- Kontrast dynamiczny 8000000:1 

- Ilość kolorów 16,7 M 

- Gwarancja: min. 24 miesiące 

 

1 szt. Drukarka monochromatyczna 

- Rodzaj druku: laserowy 

- Maksymalny format papieru: A4 

- Druk w kolorze: nie 

- Druk dwustronny: automatyczny,  

- Ethernet 10/100/1000 Mb/s 

- Rozdzielczość druku: 4800 x 600 dpi 

- Złącza: RJ-45, 1x USB 2.0, 1x USB (Type B) 

- Prędkość druku w czerni:  37 stron/ min. lub więcej 

- Głośność: maksymalnie 54 dB 

- Obciążenie miesięczne: ok. 4000 arkuszy - Toner startowy: Tak 

- Gwarancja: min. 12 miesięcy 

 

1 szt. Drukarka kolorowa 

- Rodzaj druku: laserowy 

- Maksymalny format papieru: A4 

- Rodzaj urządzenia: jednofunkcyjne – tylko funkcja druku 

- Druk w kolorze: Tak 

- Rozdzielczość druku mono: 1200 x 1200 dpi 

- Rozdzielczość druku w kolorze: 1200 x 1200 dpi 

- Prędkość druku:  33 str/min. lub więcej 

- Druk dwustronny: automatyczny 

- Ethernet – druk w sieci Lan: Tak 

- Toner startowy: Tak 

- Gwarancja: mini. 12 miesięcy 

 

1 szt. Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne 

- Rodzaj druku: laserowy 

- Maksymalny format papieru: A4 

- Rodzaj urządzenia: wielofunkcyjne – druk, skan, kopia 

- Druk w kolorze: Nie 
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- Rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi 

- Prędkość druku: 40 stron/min lub więcej 

- Szybkość kopiowania: 40 stron/min. lub więcej 

- Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):  Tak 

- Druk dwustronny: automatyczny 

- Skanowanie do plików w formacie: PDF, JPG 

- Skanowanie w kolorze: Tak 

- Ethernet – druk w sieci Lan: Tak 

- Miesięczne obciążenie: ok.  75000 stron 

- Toner startowy: Tak 

- Gwarancja: minimum: 12 miesięcy 

Informacje 

dodatkowe 

- Ubezpieczona dostawa w cenie zamówienia na adres: 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, ul. Monte Cassino 32 70-466 Szczecin 

Termin dostawy: do   14 dni od momentu otrzymania zlecenia 

- sprzęt musi być fabrycznie nowy, 

-wyłączamy możliwość złożenia oferty na samodzielnie składany komputer przez 

dostawcę. 

- nie dopuszcza się składania ofert częściowych, 

- nie dopuszcza się płatności  faktury pro-forma ani wpłaty zaliczki, 

- czas związania ofertą min. 2 tygodnie, 

- oferty nie spełniające kryteriów formalnych nie będą oceniane, 

- zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego, 

- zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części zamówienia. 

Oferta   Oferta musi  być sporządzona poprzez wypełnienie METRYCZKI zgodnie ze wzorem  

i musi zawierać: 

-dokładną specyfikację techniczną oferowanego sprzętu wraz ze zdjęciem, 

-cenę brutto jednostkowego sprzętu, 

-cenę brutto za całość zamówienia, 

- koszt wydruku jednej strony dla drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego 

-wykaz wraz z ceną wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla drukarek i urządzenia  

wielofunkcyjnego, 

-okres gwarancji poszczególnych sprzętów, 

-termin realizacji zlecenia, 

-warunki płatności, 

-sposób dostawy, 

-informację o kosztach dodatkowych jeśli występują, 
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-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 06.07.2020 roku (decyduje data wpływu)  

• pocztą elektroniczną na adres i.baszton@pfp.com.pl, 

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

    Z dopiskiem „oferta na zapytanie ofertowe 4/2020) 

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 załącznikami), 

Kryteria pozostałe: 

- Kompleksowość oferty 

- Cena wydruku i materiałów eksploatacyjnych 

- Gwarancja 

- Termin realizacji zamówienia 

- Cena 

- Rekomendacje 

 

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 Izabela Basztoń, tel. 91 312 92 00    

 e-mail: i.baszton@pfp.com.pl 

 

 
 

 


