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Radom dn. 24.02.2011r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/POKL/2.2.1/2011 na zakup 
wyposażenia 5 Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości: 

drukarek na potrzeby projektu „JESTEM AKTYWNY – BĘDĘ PRZEDSIEBIORCĄ” 
 

Projekt „JESTEM AKTYWNY – BĘDĘ PRZEDSIEBIORCĄ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Szanowni Państwo, 
w związku z realizacją projektu „JESTEM AKTYWNY – BĘDĘ PRZEDSIEBIORCĄ”, realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet II. II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego 
przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Poddziałanie 2.2.1: „Poprawa jakości usług 
świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” zwracamy się z prośbą o 
wycenę wyposarzenia 5 Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości wg specyfikacji opisanej w punkcie II. 
 

I. SKŁADAJĄCY ZAPYTANIE 
„Razem dla Radomki” 
ul. Wernera 9/11, 26 – 600 Radom 
tel. 048 38 58 715, fax 048 38 58 996, e-mail: innowacje@razemdlaradomki.pl 
strona internetowa: www.razemdlaradomki.pl 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA 
1. Przedmiot zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwoty 14.000 euro netto w ramach realizacji 
projektu „JESTEM AKTYWNY – BĘDĘ PRZEDSIEBIORCĄ”, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm.  
2. Specyfikacją zamówienia: 
 
1)  WYPOSARZENIE INNOWACYJNYCH KLUBÓW 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

LP. 
NAZWA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 
PARAMETRY Ilość 

1. DRUKARKI 

Obszar zastosowań: szkoła 
Rodzaj:   Kolorowa 

Minimalne parametry: 
Prędkość druku - czerń [str/min.]  20; 
Prędkość druku - kolor [str/min.] 15; 

Rozdzielczość wydruku: 1200 x 600; 
Automatyczny druk dwustronny;     
Obsługiwane formaty:   A4; 

Rodzaje nośników Koperty, Papier zwykły, 
Etykiety, Papier cienki, Papier gruby; 
Interfejs  USB 2.0; 
Praca w sieci;   
Wspierane systemy operacyjne: m.in. 
Windows 7; 
Min. dwuletnia gwarancja;  

Załączone wyposażenie - przewód zasilający   

5 

 
2. Wartość zamówienia zostanie określona na podstawie przedstawionych cen jednostkowych. 
3. Przedmiot zamówienia musi być nowy. 
4. Prosimy o przedstawienie oferty cenowej brutto z informacją o akceptacji niżej wymienionych warunków sprzedaży 

(wzór oferty stanowi załącznik nr 1). Dodatkowo proszę także przedstawić koszty zakupu tuszy dla proponowanego 
sprzętu (kosztu tego proszę nie wliczać w koszt oferty).  
5. Płatność przelewem w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem zdawczo 
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odbiorczym i faktury VAT. 
6. Dostawa do Zamawiającego wliczona w cenę. 
7. Termin realizacji zamówienia: do 09.03.2011 r. 

 
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ 
1. Złożenie zamówienia na podstawie oferty nastąpi do 04.03.2011 r. Realizacja zamówienia 
powinna nastąpić do 09.03.2011 r. 
2. Płatność za przedmiot zamówienia na podstawie wystawionej przez Oferenta faktury VAT zostanie dokonana po 

podpisaniu protokołu odbioru i przekazaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przyjmuje możliwości 
zaliczkowania na poczet realizacji zamówienia. 

 
IV. KRYTERIA WYBORU OFERT I ICH ZNACZENIE: 
1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium: 
cena – 80% 
Ocena parametrów technicznych – 20% 
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które wpłyną w terminie i będą spełniały wymagania określone w 
zapytaniu. 

3. Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto. 
 
V. PRZYGOTOWANIE OFERT: 
1. Na ofertę składają się: 
a) Oferta wykonawcy z formularzem cenowym - załącznik nr 1 
b) Oświadczenie - załącznik nr 2 

c) specyfikacja (parametry) proponowanego sprzętu. 
2. Formularz cenowy stanowi odzwierciedlenie wszelkich kosztów związanych z zamówieniem. 
3. Zamawiający nie dopuszcza ponoszenia dodatkowych kosztów na etapie realizacji zamówienia. 
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 
postępowania. 
 
VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT: 

1. Oferta może być złożona osobiście, drogą mailową - skan oferty na adres:  innowacje@razemdlaradomki.pl lub 
faksem na nr 048 38 58 996  do dnia 04.03.2011r. do godz. 15:00  (decyduje data wpływu oferty do 
Zamawiającego). 
2. Dodatkowe informacje u Kierownika lokalnego projektu pod numerem: 048 38 58 715. 
3. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze 
złożeniem zamówienia przez Zamawiającego.  

Zamawiający 

Prezes Zarządu 

Cezary Adam Nowek 

 

Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Załącznik nr 1 

              

............................................. 
Pieczęć firmowa Oferenta:                                                                                                 (miejscowość, data)                                                                                                                             

 

 
Telefon/fax: …………………………………………………. 
Numer NIP: ………………………………………………… 
 
 

OOFFEERRTTAA  WWYYKKOONNAAWWCCYY  

 
Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego nr 03/POKL/2.2.1/2011 z dnia 24.02.2011r. oferuję 

dostawę przedmiotu zapytania ofertowego na potrzeby projektu „JESTEM AKTYWNY – BĘDĘ PRZEDSIĘBIORCĄ” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:  

 

1. Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym i zobowiązuję/emy się  

do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w zapytaniu ofertowym. 

2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i uznajemy się za 

związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. Płatność nastąpi przelewem w ciągu 7 dni od dnia przekazania Zamawiającemu towaru i faktury VAT. 

4. Dostawa do siedziby Zamawiającego wliczona w cenę. 

5. Termin realizacji zamówienia – do 09.03.2011 r. 

6. Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

1) WYPOSARZENIE INNOWACYJNYCH 
KLUBÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

LP. 
NAZWA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 
PRODUCENT Ilość Wartość brutto 

1. DRUKARKI  5  

 
Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia stanowią załącznik do niniejszej oferty. 

 

Cena brutto całości zamówienia: …………………..…….. zł;  

Słownie ………………………………………………………………………………… ................................................................  

7. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 15 dni od terminu składania ofert. 

8. Oferta stanowi odzwierciedlenie wszelkich kosztów związanych z zamówieniem. Zamawiający nie dopuszcza 

ponoszenia dodatkowych kosztów na etapie realizacji zamówienia. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane  z 
przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 
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9. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia Nam zamówienia jest: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………….., Numer telefonu:  .......................................  

Nazwa Wykonawcy:  ...............................................................................................................  

     Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………….. 
 

 
 

 
 
Załączniki: 

1. …………………………… 
2. ……………………………. 

 
 

 
 
 
 
 

…………………………………………… 

Pieczęć i podpis Oferenta  
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Załącznik nr 2 

 

   ............................................. 
 (miejscowość, data) 

Pieczęć firmowa Oferenta: 

 

 

OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  

 

Składając ofertę w nawiązaniu do zaproszenia zawartego w zapytaniu ofertowym nr …………………. dotyczącym 
dostawy przedmiotu zapytania  ofertowego na potrzeby projektu pt. „JESTEM AKTYWNY – BĘDĘ PRZEDSIĘBIORCĄ”: 

 

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

Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta 

Reprezentując 

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

Pełna nazwa i adres firmy 

 

oświadczam/y, że: 

1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania zamówienia, 

2. posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania Zamówienia, 

3. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/ymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość 
każdej z kwestii zawartej w tym oświadczeniu. 

 

 

 

…………………………………………… 
Pieczęć i podpis Oferenta 

 
 

 

 

 
  


