Warszawa, dn. 22.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę kolorowej drukarki laserowej
w związku z realizacją projektu pt.:
„Kreator pism online i baza wiedzy sposobem na wykorzystanie
sztucznej inteligencji w systemach eksperckich”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Priorytet: VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
Numer projektu: WND-POIG.08.01.00-14-225/11
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(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana )

1. Nazwa, adres Zamawiającego:
WWW.RADAPRACOWNIKOW.PL SP. Z O.O.
ul. Św. Wincentego 130 lok. 40
03-291 Warszawa
NIP 5242733855
REGON 142911036
2. Opis przedmiotu zamówienia/zakupu:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kolorowej drukarki laserowej.
Parametry minimalne:
Technologia druku: laserowa.
Rozmiar nośnika: nie mniejszy niż A4.
Posiadającą funkcje drukowania w kolorze.
Wbudowana pamięć: co najmniej 128 MB.
Rozdzielczość druku (mono, kolor): 600 dpi.
3. Kryteria wyboru ofert:
a) Cena (koszt całkowity wykonania zamówienia) – max 100 pkt.
Sposób wyliczania punktów:
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Niepotrzebne skreślić.

Ilość punktów dla każdej oferty nieodrzuconej zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:
C min.
C = ------------ x 100 pkt.
C bad.
gdzie:
C
– ilość punktów oferty badanej
C min. – cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert
C bad. – cena oferty badanej
4. Termin wykonania zamówienia:
Nie później niż do 17.12.2012 r.
5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
w terminie do 03.12.2012 r. do godz. 16.00:
a) Oferta składana w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) na adres:
WWW.RADAPRACOWNIKOW.PL SP. Z O.O.
ul. Św. Wincentego 130 lok. 40
03-291 Warszawa
b) Oferta wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
jolanta.slesicka@radapracownikow.pl
6. Uwagi:
Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie warunków
zapytania określonych w niniejszym zaproszeniu. Osobą ze strony zamawiającego
upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Jolanta Ślesicka lub Krzysztof
Sosnowski tel.: 22 675 82 38 wewnętrzny 32, e-mail: jolanta.slesicka@radapracownikow.pl
Krzysztof.sosnowski@radapracownikow.pl

.

