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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2012
z dnia 19.03.2012 r.

dotycące zakupu notebooków z oprogramowaniem i zestawu komputerowego z oprogramowaniem doBiura Klastra w ramach projektu ,,KlasterSpawalniczy ,,KLASTAL'-- int.g.uija i wzrostkonkurencyjności branży'spawalniczej w Po|sce Wśchodniej''"w ramach : Program operacyjny RozwójPolski Wschodniej, oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarkao dzialanie I.ł ,_Jromoija i współpraca,,,
komponent: Współpraca, obszar Tworzenie i rozwój kbśirów

I. Zamawiający:

Regionalna Izba Gospodarczaw Stalowej Woli
Adres zamawiającego: ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, telefon/fax: 0l5 844-03-57, email:rig@onet.pl, www.rig-stw.pl ,NIp 865-20-39-2t6, REGoN 830374880, KRS 0000072702.

II. opis przedmiotu zamówienia:

l'Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa notebooków (2 szt.) z oprogramowaniem i zestawu
komputerowego ( l szt.) z oprogramowaniem do Biura Klastra w ramach p'ó;"tltu ,,Klaster Spawalniczy
,,KLASTAL'' _ integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w 

'iolsce 
Wschodniej,,

współfinansowanego ze śro4ków Unii Europejskiej w ramach Euroiejskiego Fundńszu Rozwoju Regionalnegl,
według ponizszej specyfikacji.

2. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Notebooki (2 sa.) - specyfikacja:
- System operacyjny - Windows 7 profesional 32 bitowy
- Pakiet biurowy - Office 2010 (Excel, Word, powerpoint, outlook)
- Pakiet antywirusowy - Kaspersky Internet security - licencja na2lata
_ Przekątna ekanu _ l5,6 cali
_ Pamięć -4 GB RAM lub więcej
- Procesor - Core 13, Core 15, Core 17

- Napęd DVD_RW
- Dysk - 500cB 7200 RPM
- LAN I Gbps
-Gwarancja2-3letnia

2.2.Zestaw komputerowy stacjonarny (l sa.) - specyfikacja:
- System operacyjny - Windows 7 profesional 32 bitowy
- Pakiet biurowy - Office 2010 (Excel, Word, powerpoint, outlook)
- Pakiet anĘwirusowy _ Kaspersky Internet Security _ |icencja na2lata
- Monitor -22" iiyama
- Płyta główna - (Gigabye, Asus)
_ Pamięć Ram - 4GB Dual
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- Procesor - Core 13

- Dysk Twardy - 500 GB 7200 RpM
- Klawiatura + mysz
- Obudowa (czynik kart, USB zprzodu)+ zasjlaczs0O WAT
- Napęd DVD-RW

III. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:

l. Termin realizacji:

l.yil wykonania przedmiotu zamówienia do 03'04.2012 r.
2. Wykonawca usługi.

ll[frffiriliffŁil.;*ffi":#" i doświadczenie orazdysponuje potencjałem technicznym i osobami
zapytanie ofertowe kierowane-jest do wykonawców zarówno polskich jak i zagranicznych.

ł''i"ffia'''"#ffi"":'""r1".dić 
ofertę na formularzu ,"ł;;;;;;-;o nini"Jri.go 

^pytirr"(załącmik nr l).
Cena zaproponowana i. ustaloła-w ofercie jest ceną brutto (zawierającąobowiązujący podatek VAT) i musizawierać wszelkie koszty niezbędne do neaiizowania zamówienia.4' Sposób i termin zaplatyz Ńa podstawie faktury ver, w Lminie 30 {n] od dnia podpisania protokofuodbioru przezZamawiającego, p.r"i"*.* na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.5- Inne elementy związane z róalizacjąprzedmiotu zamówienia:
a) Rozliczeniamiędzy zamawiającyma'wykona*"ąprowadzone będąwyłącznie w PLN.
:}#frTfi?"il'ńx1x#:Tfń- 30 dni od datyiermi." .tiuaniu ofert.-Bieg terminu rozpocT*a się wraz z

IV. Miejsce oraz termin zlożenia ofert:

t'ofertę w odpowiedzi na otrzyman e zapytanlzn?lezy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adresriq@onet'pl' faksem na numer 15 844-03-57 lub locaą nu udr., Regionalna Izba Gospodarcza' ul. l_goSierpnia 26 b' 3'7'450 Stalowa Wola w terminie do ónia zl.os.żoii r. godz. 15.00. oferta powinna zawieraćcen-ę- brutto wyżej wymienionej uslugi.
2' W dniu 28.03.2olź r. Zamaviającylrzeprowad zi analizę złoŻonych ofert.3' Wybór i ogłoszenie,zwycięzcy ńini.i."ógo postępowania ofertńego nastą)i w dniu 28.a3.2ot2r. o decyzji
1aya1v iaj łc ego zostan i e pow i adom i o n i ry r tl ź*y 
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j.
1 9ł"y złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

}"Y.'* 
badania i oceny ofertZamawiający'może Żądać odofęrentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.rig_stw.pl.

V' Tryb postępowania: zapytanie ofertowe _ zlecenie zamówienia nazasadziewyboru najkorzystniejszej ofeĘ
VI. Kryteria oceny ofert i ich waga: cena ofertowa brutto _ lh}yio,

VII. Pozostale informacje:
1' W niniejsąm postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekarywania sobie przez stronypostępowania informacji 

:1 
pollo:ą poczty eiei<Lonicznej na aa.e" !g@oń!.Bl 

J ' -_'_- --]
2. o zamóvlienie mogą ubiógać .ię wyr.Jnu*'cy, któr4l'za"r.ń:i ń:*amiot zamówienia zgodny z wymogamiZamaw iając ego okreś lonym i w nin iej sz1im zapytaniu of..to*y.' 

-'' _ -

1' 9r."' nie spełniające któregokolńień 
' wyńagań zostaną odrzucone.

4. Zamawiający dopuszcza wyłącznie składanie o-r.'t ou";.nują;y;h ;yi*anie całej usfugi.5. Wykonawcy nie przysfugują Żadne środki odwoławcze.
6' Zamawiający zastrzega sóbie prawo do unieważnienia postępowania na kazdymjego etapie bez podaniaprzlcryny atakŻe do pozostawienia postępowaniabęzwyuoru orĘ. -

Informacji szczegółowych na temat zapytaniamożna uzyskać pod numerem telefonu: ots gł;-bs_sz
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