Kluczbork, 28.03.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 1/RPO-WO/2018 w celu rozeznania rynku
W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Kluczborku
projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Profilaktyka raka jelita grubego na
terenie województwa opolskiego” (RPOP.07.04.00-16-0002/17-00)
zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny następującego sprzętu:
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Drukarka – szt. 1
a) rodzaj urządzenia: jednofunkcyjne – tylko funkcja wydruku – laserowa monochromatyczna
(czarno – białe)
b) parametry druku: szybkość drukowania 30 stron A4/min,czas wydruku pierwszej strony do 9
sekund, duplex automatyczny druk dwustronny
c) rodzaje nośników: papier zwykły o gramaturze od 60 do 120 g/m²,
d) rozmiar papieru: A4, A5, koperty
e) standardowe rozwiązania komunikacyjne: USB, Ethernet (LAN)
f) wymagania systemowe: Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista,
Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64)
g) gwarancja: 3 letnia gwarancja producenta lub dostawcy
h) materiały eksploatacyjne: koszt wydruku pojedynczej strony w czerni na oryginalnym
tonerze do 11 gr / str A4 (pokrycie 5%)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Komputer stacjonarny – szt. 1
Procesor: Intel Core i3 (2 GHz) lub równoważny
Pamięć RAM: 4 GB SODIMM DDR4
Obudowa: All-in-one (zintegrowana z monitorem) z możliwością regulacji kąta pochylenia w
pionie
Ekran: min. 23” o rozdzielczości 1920 x 1080 (FullHD)
Dysk twardy : 500 GB SATA 7200 obr.
Wbudowane napędy optyczne: nagrywarka DVD+/-RW DualLayer
Łączność: LAN 10/100/1000Mbps,Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Rodzaje wejść/wyjść: 4 x USB(min. 2 porty USB 3.0) , RJ-45 (LAN),
Klawiatura: USB, układ QWERTY z wydzieloną klawiaturą numeryczną
Mysz: optyczna, przewodowa, USB, 2 lub 3 przyciski z rolką przewijania
Podkładka pod mysz: jednobarwna z antypoślizgowym podkładem, zapewniająca
prawidłowe funkcjonowanie myszy
Zainstalowany system operacyjny: 64bitowy, Microsoft Windows 7 PL lub Windows 8.1 PL
lub Windows 10 PL
Gwarancja: 2 lata

Dopuszcza się produkty o parametrach równoważnych lub lepszych od wskazanych w opisie
przedmiotu zamówienia. W ofercie należy podać cenę brutto za przedmiot zamówienia.

UWAGA! Cena poszczególnych sprzętów nie może przekroczyć wartości określonych w „Taryfikatorze
maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla
konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona
zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w
części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego.” Umieszczonego na stronie

http://rpo.opolskie.pl/wpcontent/uploads/Taryfikator_maksymalnych_dopuszczalnych_cen_towarow_i_uslug.pdf poz.
8 dla komputera stacjonarnego i poz. 14 dla drukarki.
Jeżeli są Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy, zachęcamy do złożenia swojej oferty
cenowej według tabeli w załączniku nr 1 dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego do dnia 4
kwietnia 2018 r. na adres mailowy przetarg@pczszpitalkluczbork.pl (Osoba do kontaktu: Tomasz
Lenart tel. 602 813 843)
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Wydanie niniejszego rozeznania cenowego nie zobowiązuje Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
w Kluczborku do akceptacji oferty i nie zobowiązuje Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w
Kluczborku do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
……………………………………
(miejscowość i data)
Formularz oferty
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.03.2018r. oświadczam, iż jestem w stanie
dostarczyć opisany w zapytaniu sprzęt po cenach przedstawionych w poniższej tabeli.
L.p Nazwa
1
2

Proponowana cena
brutto

Termin wykonania
zamówienia

Drukarka – szt. 1
Komputer stacjonarny – szt. 1

Jednocześnie oświadczam (-y), że:
- dysponuję odpowiednią wiedzą, kwalifikacjami i doświadczeniem gwarantującym wykonaniem
zamówienia,
- dysponuję uprawnieniami do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- jestem dostawcą posiadającym prawo do dystrybucji opisanego sprzętu w Ofercie na terenie Polski,
- dysponuję odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym oraz znajduję się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia,
- zapoznałam/-łem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję
warunki w nim zawarte,
- w przypadku udzielenia mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego i oświadczam, że podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały
okres obowiązywania umowy.

…….…………………………………….
Pieczęć firmowa i podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania Oferenta

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

………………………………………
(Miejscowość, data)

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że jako Oferent nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem,
polegające w szczególności na:
•

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

•

posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji,

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…….…………………………………….
Pieczęć firmowa i podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania Oferenta

