
 

  
 

Unia Europejska 
Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego 

 
Tczew, dnia 5 marca 2012 r. 

 

Zapytanie ofertowe  

na zakup sprzętu komputerowego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w 

Pszczółkach 

 

I. ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCA 

Zamawiającym jest: 

Zespół Opieki Zdrowotnej "MEDICAL" Sp. z o.o. 

ul. Parkowa12; 83-113 Turze 

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000182151,  

NIP 593-22-68-465 

REGON 192462421 

 

Wykonawcą jest: 

………………………………………….. 

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

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

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

Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym lub załącznikach jest mowa o Wykonawcy należy 

przez to rozumieć podmiot, do którego zostało skierowane niniejsze zapytanie lub który złoży 

ofertę w odpowiedzi niniejsze zapytanie ofertowe. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

- Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem i licencją. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 marca 2012 roku (I kwartał 2012 

r.) 
 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym 

do niniejszego zapytania (załącznik nr 1). 
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Oferta musi zawierać: 

1) Pełna nazwę wykonawcy, 

2) Adres lub siedzibę wykonawcy numer telefonu oraz numer NIP, 

3) Wynagrodzenie za realizację zamówienia przedstawione jako wynagrodzenie 

netto, wynagrodzenie brutto zawiera podatek VAT, który wykonawca jest zobowiązany 

obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5) Termin związania ofertą: 14 dni od terminu otwarcia ofert. 

6) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie 

prawnym w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany 

pieczątkami imiennymi. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć osobiście lub w zamkniętej kopercie w siedzibie firmy Zespół Opieki 

Zdrowotnej "MEDICAL" Sp. z o.o., Ul. Wojska Polskiego 5, 83-110 Tczew w terminie 

do dnia 12.03.2012 r. do godz. 9.00. 

Na kopercie należy zamieścić: 

- nazwę i adres Zamawiającego (Zespół Opieki Zdrowotnej "MEDICAL" Sp. z o.o., Ul. 

Wojska Polskiego 5, 83-110 Tczew), 

- nazwę i adres Wykonawcy, 

 

-dopisek „oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego do 

Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Pszczółkach” 
 

lub 

mailowo na adres: 

 

medical@civ.pl 

 

 

Cena jest wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Komisyjne otwarcie i ocena ofert nastąpi w dniu 12.03.2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie 

ZOZ "MEDICAL" Sp. z o.o., Ul. Wojska Polskiego 5, 83-110 Tczew 
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania. 

4. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

VI. OCENA OFERT 

 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych 

kryteriów oceny ofert: 

 

- Cena ofertowa – 100 % (100 pkt) 

 

Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: 

C = ( Cmin / Cof.) x 100 

gdzie: 



  
 

Unia Europejska 
Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego 

 

3 

 

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert, 

Cof. – cena badanej oferty, 

C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie. 

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której średnia ważona poszczególnych 

punktów będzie najwyższa.  

3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez 

wyboru jakiejkolwiek oferty. 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 

 

Kontakt telefoniczny:  

Tel / fax (058) 531 13 16/(058) 777 68 45 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna zestawu komputerowego. 

Załącznik nr 2. Wzór formularza ofertowego.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Specyfikacja techniczna zestawu komputerowego 

 

Nazwa urządzenia Parametry techniczne 

 

Typ 

 

Komputer stacjonarny 

Zastosowanie 

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji 

biurowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako 

lokalna baza danych, stacja programistyczna, obsługa programu 

medycznego 

CPU 

 

Intel Core i5 

Pamięć RAM 

- min 4 GB   

- możliwość rozbudowy do 8 GB 

Parametry pamięci 
masowej 

- min. 500 GB 

Wyposażenie 
multimedialne 

Płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową i kartę dźwiękową 

Napęd optyczny DVD-RW dual layer wbudowany 

System operacyjny 
Microsoft Windows 7 PL 64-bit lub inny równoważny system 
operacyjny z zainstalowaną przeglądarką Internetową w polskiej 
wersji językowej wraz z nośnikami pozwalającymi na ponowną 
instalację systemu (wraz ze sterownikami) 

Pakiet biurowy 
Microsoft Office lub równoważny w polskiej wersji językowej 
wraz z licencją, który posiada edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, 
baze danych, program do tworzenia prezentacji. Do 
zainstalowanego oprogramowania należy dołączyć licencję. 

Porty I/O 
TAK 

Klawiatura 
Klawiatura w układzie: polski programisty. 

Mysz 
- Mysz optyczna 800 dpi 

-  kolorystycznie zgodna z całym zestawem komputerowym 

- dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk 

Głośniki wolnostojące 2.0 Stereo  

Monitor TFT LCD „19” 

Gwarancja 36 miesięcy 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

(pieczęć wykonawcy) 

Zamawiający: 

Zespół Opieki Zdrowotnej 

"MEDICAL" Sp. z o.o. 
ul. Parkowa12; 83-113 Turze 

OFERTA 

W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE NA  

ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DO ZAKŁADU 

OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO W PSZCZÓŁKACH 

 

Pełna nazwa 

wykonawcy, Adres lub 

siedziba wykonawcy 

 

 

 

 

 

Przedmiot 

zamówienia: 

 

 

 

 

Termin realizacji 

przedmiotu 

zamówienia: 

 

 

do dnia 30 marca 2012 roku (I kwartał 2012 r.) 

 

Cena netto/brutto:  

(z dokładnością do 

dwóch miejsc po 

przecinku) 

 

 

 

Łączna cena netto: ……………………PLN 

Łączna cena brutto: ……………………PLN 

 

 

………………………………. 

Miejscowość i data 

…………………………………………. 

(imię i nazwisko uprawnionej) 

…………………………………. 

(podpis i pieczęć osoby 

uprawnionej) 

 

 

 

  


