Toruń, 2018-07-11

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup sprzętu komputerowego dla Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro.
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy nie
stosuje się.
I. Zamawiający
Teatr „Baj Pomorski” , ul. Piernikarska 9, 87-100 Toruń, NIP: 956 15 91 575
II. Przedmiot zapytania ofertowego
Zakup sprzętu komputerowego dla w Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu:
W związku z planowanym zakupem sprzętów komputerowych : 2 laptopów , 1 stacjonarnego
zestawu komputerowego oraz 2 drukarek Teatr „Baj Pomorski” w Toruniu zwraca się z prośbą o
przedstawienie wyceny na zakup zgodnie z poniższym zestawieniem:
1

stacjonarny zestaw komputerowy o niżej wymienionych parametrach :
Komputer stacjonarny Intel Core i3-8100 /8 GB RAM/256 GB Procesor/Intel UHD Graphics
630/DVD+/-RW/
System operacyjny MS Windows 10 Pro
Klawiatura i mysz bezprzewodowa
Monitor 24 " led HDMI, głośniki wbudowane , 1920x1080
Microsoft Office 2016 dla Małych Firm

2. laptop biznesowy .
Laptop Intel Corei3 7100U/15,6 HD/ 8 GB RAM/ 256 GM SSD/ Intel HD Graphics 620/
Windows 10 Pro / usb3.0 / WiFi ac .
Laptop Intel Corei3 6006U/15,6 HD/ 8 GB RAM/ 256 GM SSD/ Intel HD Graphics 520/
Windows 10 Pro / usb3.0 / WiFi ac .
Po przedstawieniu wyceny teatr wybierze 2 laptopy do zakupu
3. Drukarka .
Urządzenie wielofunkcyjne, Atramentowy kolor, Automatyczny druk dwustronny/ Skaner
1200x2400/ Maksymalny rozmiar nośnika: A4 ( 210 mm &times; 297 mm ), Rozdzielczość
druku - czerń [dpi]: 5760 x 1440/ WiFi / USB/.
Urządzenie jednofunkcyjne, format A4, prędkość: 45ppm, pamięć: 512MB RAM,
rozdzielczość: 1200x1200 dpi,podajnik 530+100, sieć 1 Gbit Ethernet, USB 2.0, duplex
Urządzenia wielofunkcyjne, 4 w 1, 33 ppm, 512MB RAM, 3GB eMMC, RADF,
PCL5e/6/SIDM/XPS, LED, dupleks, skaner kolorowy, 1200 x 1200 dpi,1GBit Ethernet,
pojemność std. - 250 + 100 arkuszy (maks. 880 arkuszy), Wi-Fi.
Po przedstawieniu wyceny teatr wybierze 2 drukarki do zakupu
Gwarancja: min. 2 lata

III. Termin i miejsce realizacji
1. Data realizacji: 15 dni od momentu otrzymania zlecenia lub podpisania umowy
2. Miejsce realizacji: Teatr „Baj Pomorski” ul. Piernikarska 9,87-100 Toruń .
IV. Zakres usługi:
W zakres wejdzie m.in.
1. Przywiezienie, podłączenie i skonfigurowanie zakupionego sprzętu komputerowego
V. Warunki realizacji
1. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
2. Wszystkie materiały wykorzystane podczas prac musza posiadać odpowiednie atesty. Na żądanie
Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać atesty w ciągu 3 dni.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich działań związanych z realizacją
niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.
4. Wszystkie prace winny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności w
danym zakresie.
5. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze
złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega
sobie także prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
6. Teatr „Baj Pomorski” zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad
określonych w niniejszym zapytaniu.
7. Płatność za wykonane zadanie nastąpi przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od
dnia zakończenia prac remontowych i ich odbioru przez Zleceniodawcę
8. Wszystkie urządzenia muszą byś fabrycznie nowe
VI. Forma składania ofert
Oferta powinna być złożona w formie pisemnej mailem lub pocztą w języku polskim
VII Termin składania ofert
Oferty należy przesłać na adres e-mail: administracja@bajpomorski.art.pl lub w siedzibie
Zamawiającego, przy ul. Piernikarskiej 9 w Toruniu. Termin składania ofert upływa dnia 20 lipca 2018
roku o godz. 15.00. Oferty przesłane lub doręczone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące
znaczenia dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do zamawiającego a nie
data jej wysłania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową lub
telefoniczną.
.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. W ofercie należy podać cenę netto i cenę brutto oraz wartość podatku VAT każdego wskazanego
pomieszczenia.
IX. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
(imię i nazwisko, nr telefonu, faksu, e-mail) Barbara Kamińska 504 105 447

