L.dz.: 669/2018

Toruń, dnia 11.06.2018r.

Zapytanie Ofertowe nr 1/NN/PROMOCJA_TERENÓW/2018
(dotyczy zamówienia na zakup i dostarczenie sprzętu multimedialnego)
I.

Pełnomocnik
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Pełnomocnik Gminy Nakło nad Notecią
w imieniu i na rzecz Zamawiającego zaprasza do składania ofert w niniejszym postepowaniu
ofertowym.

II.

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Gmina Nakło nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7
89-100 Nakło nad Notecią
NIP 558-176-86-32
REGON 092350895

III.

Przedmiot zamówienia:
Roboty budowalne
Dostawa
Usługa

IV.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest

zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu

multimedialnego tj.
a. Lustrzanki cyfrowej
b. Laptopa
c. Projektora
d. Ekran projekcyjnego
Powyższy sprzęt służyć będzie do realizacji zadań tj. działań informacyjno-promocyjnych
przewidzianych w ramach projektu: „Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako

przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu,
Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią”, dofinansowanego w ramach Poddziałania 1.5.2
Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
3. Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, bez śladów używania
i uszkodzenia, pełnowartościowy, posiadać znak firmowy producenta.
V.

Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%

VI.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.
1. Oferta powinna być:
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
2. W treści oferty należy podać cenę netto i brutto oraz markę, model i szczegółowy opis
techniczny oferowanego sprzętu potwierdzający spełnienie minimalnych wymagań określonych
w załączniku nr 1.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
VII.

Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferta cenowa powinna być przesłana lub dostarczona do dnia 18.06.2018 r. do godz. 12:00.
2. Oferta

może

zostać

przesłana

faksem

(56) 699 54 99,

lub

e-mailem

na

adres

marzena.jastrzebska@tarr.org.pl bądź też dostarczona osobiście do sekretariatu Toruńskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167 bud. A.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Termin związania ofertą – 20 dni od dnia upływu ostatecznego terminu składania ofert.
VIII.

Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
IX.

Ocena ofert:

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone w terminie składania
ofert.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

l.p.

Kryterium

1.

Cena (C)

Znaczenie procentowe
Kryterium
100 %

Maksymalna ilość punktów jakie może
otrzymać oferta
100 punktów

3. Zasady oceny kryterium „Cena” ( C ).
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
Pi (C) =

gdzie:
Pi(C)
Cmin
Ci

C min
------------Ci

x 100%

ilość punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Cena"
najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
cena brutto oferty „i"

4. Ceną oferty jest całkowita kwota brutto. Cenę oferty należy podać w złotych, cyfrowo i słownie, z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty
składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia i związane z jego realizacją, w tym podatek
od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot
zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
5. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą
liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
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6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
X.

Pozostałe informacje:

1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania, jak również
do odstąpienia od wyboru oferty, w następujących przypadkach:
- wartość oferty przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na niniejsze
zamówienie,
- opis przedmiotu zamówienia zawiera błędy,
- wystąpi wada postępowania, której nie można usunąć.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy o uzupełnienie oferty, jak
i o wyjaśnienie treści oferty.
3. Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Pan Kamil Derkowski,
tel. 505 216 083 lub (56) 699 54 84, kamil.derkowski@tarr.org.pl
XI. Załączniki:
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz oferty
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/NN/PROMOCJA_TERENÓW/2018 - Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia
1. Specyfikacja lustrzanki cyfrowej- 1 sztuka
Parametry nie mniejsze niż:
 przetwornik: typ CMOS
 obiektyw w zestawie: TAK
 rozdzielczość przetwornika: 24.78
 ogniskowa obiektywu: 18-55
 złącze USB 2,0: TAK
 lampa: wbudowana
 NFC: TAK
 Wi-Fi: TAK
 złącze HDMI: TAK
 kolor: czarny
 gwarancja: min. 24 miesiące
 wielkość ekranu LCD: min. 3.0
 ruchomy ekran: opcjonalnie
 rodzaj wizjera: optyczny
 wizjer: TAK
 do zakupu lustrzanki cyfrowej należy uwzględnić zakup torby (futerał) na aparat oraz
dodatkową kartę pamięci SD o pojemności minimum 8 GB.

2.Specyfikacja laptopa – 1 sztuka
Parametry nie mniejsze niż:
 przekątna ekranu: 15.6
 rozdzielczość ekranu: 1366x768
 procesor: Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 4640 punktów
(wynik
zaproponowanego
procesora
musi
znajdować
się
na
stronie
http://www.cpubenchmark.net)
 wielkość pamięci RAM: 8GB
 kolor obudowy: czarny/srebrny/szary
 system operacyjny: klasy biznesowej, zainstalowany 64-bitowy system operacyjny klasy PC
w języku polskim wraz z nośnikiem, z możliwością dokonywania aktualizacji i poprawek
systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek
 dysk SSD: 512 GB
 wyposażenie: zasilacz
 instrukcja
 karta gwarancyjna
 torba (futerał)
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gwarancja: min. 24 miesiące.

3. Specyfikacja projektora – 1 sztuka
Parametry nie mniejsze niż:
 technologia DLP
 jasność: ansi lumen 3300
 Rozdzielczość: 1920x1080
 format 4:3
 kontrast 13000:1
 żywotność lampy 4500 h w trybie normalnym
 kolor: biały/czarny
 gwarancja min. 24 miesiące
 torba (futerał)
4. Specyfikacja ekranu projekcyjnego - 1 sztuka
Parametry nie mniejsze niż:
 szerokość 200 cm
 przenośny na statywie (wolnostojący)
 rozwijany ręcznie
 technologia: matt white
 składany trójnóg
 ergonomiczny uchwyt do przenoszenia i regulacji wysokości
 gwarancja min. 12 miesięcy
 torba (futerał).

UWAGI:
1. Każdy środek trwały w ramach zakupu powinien posiadać odpowiedną torbę (futerał)
w celu bezpiecznego przechowywania przez Zamawiającego.
2. Parametry wskazane przez Zamawiającego są minimalnymi parametrami do których należy
odnieść się przy zakupie urządzeń.
3. Podstawą do rozliczenia się z Wykonawcą będzie prawidłowo sporządzony protokół zdawczo –
odbiorczy środków trwałych.
4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu z zakupu oraz dostarczenia środków
trwałych. Raport winien zawierać m.in.: rodzaj środka trwałego, informacje o producencie,
specyfikację techniczną, informacje na temat udzielonej gwarancji, dokumentację zdjęciową
urządzenia oraz ksero protokołu zdawczo – odbiorczego.
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Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 1/NN/PROMOCJA_TERENÓW/2018 - Formularz oferty

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy:
Adres:
Telefon kontaktowy:
Fax:
E-mail:
NIP:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/NN/PROMOCJA_TERENÓW/2018 składam ofertę na
zakup i dostarczenie sprzętu multimedialnego tj. lustrzanki cyfrowej, laptopa, projektora, ekranu
projekcyjnego, który służyć będzie do realizacji zadań tj. działań informacyjno-promocyjnych
przewidzianych w ramach projektu: „Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako
przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu,
Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią”, dofinansowanego w ramach Poddziałania 1.5.2
Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Oświadczam, że:
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:
Cena
netto (PLN)

Nazwa sprzętu

Stawka VAT
(%)

Cena
brutto (PLN)

Lustrzanka cyfrowa - 1 sztuka
(Marka, model i szczegółowy
oferowanego sprzętu)

opis

techniczny

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Laptop - 1 sztuka
(Marka, model i szczegółowy
oferowanego sprzętu)

opis

techniczny

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
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Projektor - 1 sztuka
(Marka, model i szczegółowy
oferowanego sprzętu)

opis

techniczny

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Ekran projekcyjny - 1 sztuka
(Marka, model i szczegółowy
oferowanego sprzętu)

opis

techniczny

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (PLN)

2.
3.
4.
5.
6.

………………………

……………………………..

(słownie……………)

(słownie……………………)

Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego.
Podana cena brutto obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania
przedmiotu zamówienia i związane z jego realizacją.
Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, tj.
20 dni od dnia upływu ostatecznego terminu składania ofert.
Oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia w terminie określonym w zapytaniu
ofertowym.
Oferuję sprzęt fabrycznie nowy, bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowy,
posiadający znak firmowy producenta.

Miejscowość ............................, dnia .............................20… roku

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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