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Tarnobrzeg, 12.07.2012 

 

 

Zapytanie ofertowe na stację roboczą do 
projektowania 3D wraz z komponentami. 

 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

Oś priorytetowa 1: Badanie i rozwój nowoczesnych technologii 

Działanie 4: Wsparcie projektów celowych 

 

 

Tytuł projektu: 
 

OPRACOWANIE INNOWACYJNYCH EKRANÓW 

AKUSTYCZNYCH OPARTYCH NA TECHNOLOGII 

FORMOWANIA ROTACYJNEGO. 
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Przedmiot zapytania ofertowego: 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:  

1) Stacja robocza wraz z komponentami dodatkowymi wg szczegółowych wytycznych  

podanych w załączniku. 

Miejsce składania oferty:  

Oferty należy złożyć osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

„Oferta na dostawę stacji graficznej do projektowania 3D” na jeden z adresów firmy podany 

w sekcji „Osoba do kontaktu”. Dopuszcza się także złożenie oferty w wersji elektronicznej na 

adres osoby podanej w sekcji „Osoba do kontaktu”. 

Terminy związane z zapytaniem ofertowym: 

Zdarzenie Data 

Ostateczny termin składania ofert 18.07.2012 r. 

Termin oceny ofert 19.07.2012 r. 

Ostateczny termin realizacji 31.07.2012 r. 

 

Termin związania ofertą: 

Termin związania ofertą to 31.07.2012. 

Osoba do kontaktu: 

Andrzej Łuszcz 

www.eko-systemy.pl 

e-mail: luszcz@eko-systemy.pl 

tel: 668 327 073 

EKO – SYSTEMY Sp. z. o. o. ul. Pruszkowska 29B lok. 146, 02 – 119 Warszawa 

BIURO: ul. Poleczki 13, 02 – 822 Warszawa 

ZAKŁAD PRODUKCYJNY: ul. Zakładowa 16, 39 – 400 Tarnobrzeg, woj. Podkarpackie 

Kryteria oceny: 

Jedynym kryterium oceny jest cena. 

Kryterium Waga (%) 

Cena 100 

 
Wybór oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów, 

zgodnie z poniższym wzorem: 

http://www.eko-systemy.pl/
mailto:luszcz@eko-systemy.pl
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Ocena końcowa = ∑ P(k) 

P(k) = waga * M(k), 

gdzie M(k) oznacza liczbę punktów w danym kryterium, przy czym w każdym kryterium 

maksymalnie można uzyskać 100 punktów. 

Liczba punków przyznanych oferentowi w danym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze 

wzorem: 

M(k) =100 – {(100/n)*[n – (n – k + 1)]} 

n – liczba oferentów, 

k – kolejność w kryterium. 

Sposób przygotowania oferty:  

 Oferta może być dostarczona w formie papierowej lub elektronicznej (plik w formacie 

pdf lub word nieedytowalne). Wnioskodawca dopuszcza także możliwość składania ofert 

na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

 Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że 

uczyni to przed upływem terminu składania ofert.  

 Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie tylko i 

wyłącznie na podstawie informacji, jakie Oferent zawarł w swej ofercie.  

 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

 Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie 

oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

 Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 Podana w ofercie cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie wymagania 

Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie 

koszty, jakie poniesie Oferent z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

 Wszystkie ceny powinny być podane w PLN netto oraz zawierać oznaczenie stawki VAT 

lub wartość podatku VAT. 
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 Całość oferty w formie papierowej lub elektronicznej musi zostać dostarczona na adres 

zamawiającego. Jeżeli oferta jest przygotowana w formie papierowej, powinna zostać 

złożona w formie uniemożliwiającej jej zdekompletowanie. Dokumenty przygotowane 

samodzielnie przez Oferenta muszą mieć formę wydruku komputerowego lub 

maszynopisu. Wszelkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez 

osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, a ewentualne kopie lub skany 

potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

Tarnobrzeg, dnia 12.07.2012 r. 
 
Zatwierdził: 
 
 

……………………………………………………… 

        
Pieczęć i podpis 
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Dane i adres Oferenta /miejscowość, data/ 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 – WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO 
 

 W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe z dnia 12.07.2012 przedstawiamy 

naszą ofertę. 

 Jednocześnie informujemy, iż zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz 

podejmujemy się realizacji zamówienia, zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi 

przepisami oraz normami i należytą starannością. 

 
Oferta na zapytanie: 

Lp. Rodzaj aktywu Cena netto (PLN) Podatek VAT 

1 Oferta na stację roboczą do 
projektowania 3D wraz  
z komponentami. 

  

 
Jednocześnie oświadczamy, że: 
 

1. Zapoznaliśmy się z zakresem przedmiotu zamówienia. 

2. Termin związania ofertą - 31.07.2012. 

3. Wymagany termin realizacji - do dnia 31.07.2012. 

4. Oświadczam, że wycena przedmiotu umowy jest kompletna. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

/Nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby upoważnionej/ 


