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TORUŃ, 1 września  2014 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/ŚT/2 
na wyłonienie dostawcy ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
 
W ramach realizacji projektu ”Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B opartego o 
wzajemna, automatyczna wymianę informacji do obsługi procesów biznesowych 
zachodzących pomiędzy dostawcami i odbiorcami Przedsiębiorstwa Handlowo-
Usługowego Mat Instal Karol Kluczewski” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka.  
 
Zamawiający:  
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAT INSTAL Kluczewski Karol 
NIP: 8791551952 REGON: 870588270 
 
Osoby do kontaktu: 
Karol Kluczewski – właściciel 601 638 061; 56 648 40 88 kk@matinstal.pl 
 
Wymagania dotyczące Oferentów: 
1. Oferent powinien posiadać środki finansowe niezbędne do realizacji 
przedmiotu zapytania ofertowego 
2. Zamawiający może uznać za nieważną ofertę jeżeli: 
- została złożona po wyznaczonym terminie, 
- nie spełnia warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez 
podania przyczyny 
 
Oferta powinna: 
- obejmować kompleksowe wykonanie zamówienia wyszczególnione w zapytaniu 
ofertowym oraz dostarczenie na adres wskazany przez Zamawiającego, 
- być złożona w formie pisemnej,  
- być opatrzona datą,  
- zawierać dane Oferenta, tj. pełna nazwa, adres siedziby, NIP, Regon, dane osoby do 
kontaktu, 
- odnosić się swą treścią do przedmiotu zapytania ofertowego, 
- być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z dokumentem 
rejestrowym. 
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Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej 
rozpatrzenia. 
Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów, jakie Oferenci winni dostarczyć 
Zamawiającemu: 
1. Oferta wraz z oświadczeniem i harmonogramem działań. 
 
Miejsce składania ofert: 
Oferty należy przesłać Pocztą  lub dostarczyć osobiście na adres: 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAT INSTAL Kluczewski Karol 
ul. Sanocka 4, 87-100 Toruń 
Termin składania ofert: 
15 dni od daty wystawienia na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń. 
 
Okres ważności oferty: 
30 dni licząc od daty upłynięcia terminu składania ofert.  
 
Kryteria oceny oferty: 
Kryteria wyboru         waga 
A Cena netto         80% 
B Okres udzielonej gwarancji /liczony w miesiącach/   20% 
 
Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach: 
1. Punkty w ramach kryterium „cena netto” będą przyznawane wg następującej 
formuły: 

     
     

   
      

gdzie:  
C min  – oferta najtańsza 
C r  – cena oferty rozpatrywanej 
A n –  ilość punktów przyznana ofercie 

 
2. Punkty w ramach kryterium ”okres gwarancji” będą przyznawane wg 
następującej formuły: 

     
   

     
      

gdzie:  
T max  – największą ilość miesięcy udzielonej gwarancji z ofert otrzymanych 
T r  – czas /w miesiącach/ okresu gwarancji i wsparcia oferty rozpatrywanej 
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- W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty  na tę samą ilość punktów  zostanie 

wybrana oferta złożona jako pierwsza.                                                                                                                                                            

- Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo 
w wartości netto,                                                                                                                                                                                    
- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia oraz uwzględniać warunki stawiane przez Zamawiającego.                                                       
- Termin realizacji wykonania poszczególnych prac nie podlega negocjacji. 
 
 
PRZEDMIOT ZAPYTANIA - ŚRODKI TRWAŁE: 
 
Zapytanie ofertowe dotyczy nw. sprzętu komputerowego: 
 

1. SERWER – 1 szt. 
2. ZESTAWY KOMPUTEROWE – 5 szt. 
3. SWITCH – 1 szt. 
4. UPS WRAZ Z MODUŁEM BATERYJNYM– 1 szt. 
5. DYSK SIECIOWY– 1 szt. 
6. ROUTER WI-FI – 1 szt. 

 
___________________________________________________________________ 
 
Ad 1. SERWER 

Parametry techniczne: wskazane poniżej, analogiczne lub wyższe:  

 Rack 2U 

 Intel Xeon /Six-Core/ - 1 szt. 

 Ram 16 GB 

 3xHD 600 GB 
 

___________________________________________________________________ 
 
Ad 2. KOMPUTER WRAZ Z MONITOREM ( 5 SZTUK) 

Parametry techniczne: wskazane poniżej, analogiczne lub wyższe: 

 Komputer i5/4GB RAM/SSD 120 GB / Win 7 -64bit 

 Monitor 22" 
 

___________________________________________________________________ 
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Ad 3.SWITCH 
Parametry techniczne: wskazane poniżej, analogiczne lub wyższe: 

 Switch Cisco SF200E-48 Port 
 

___________________________________________________________________ 
 
Ad. 4.   UPS WRAZ Z MODUŁEM BATERYJNYM 

Parametry techniczne: wskazane poniżej, analogiczne lub wyższe: 

 UPS Fideltronik On-Line 2000 Rack 
 

___________________________________________________________________ 
 
Ad. 5. DYSK SIECIOWY 

Parametry techniczne: wskazane poniżej, analogiczne lub wyższe: 

 Procesor: Intel Atom D2700 Dual Core 2,13GHz 

 Pamięć: DDR3 1 GB (Rozszerzalna do 3 GB) 

 Ilość dysków 3,5" lub 2,5" SATA(II) X4 
 

___________________________________________________________________ 
 
Ad. 6  ROUTER WI-FI. 

Parametry techniczne: wskazane poniżej, analogiczne lub wyższe: 

 Porty WAN - 1x ADSL Annex A (RJ11) 

 Porty LAN - 4x 10/100/1000BaseT (RJ45) 

 Wbudowany modem - ADSL (Annex A) 
 

___________________________________________________________________ 
 
 
Termin realizacji: 30 dni od dnia podpisania umowy 
 


