Wniosek nr 1/WA/2019/05

Warszawa, dnia 07.05.2019 roku
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa i adres

Instytut Adama Mickiewicza
ul. Mokotowska 25
00-560 Warszawa
Strona internetowa
www.iam.pl
PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do
zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30000 Euro.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa postępowania
Określenie przedmiotu
zamówienia

Termin i miejsce składania ofert*

DOSTAWA TOWARÓW
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Sprzętu IT:
- 11 szt. Laptop Dell Vostro 5370
- 4 szt. PC Intel NUC i3-505U
Dla IAM, zgodnych z załączoną specyfikacją techniczną stanowiącą
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Instytut Adama Mickiewicza
ul. Mokotowska 25
00-560 Warszawa
lub e-mail oferty@iam.pl
Termin składania ofert: do 14.05.2019 roku do godz. 11.00
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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Sprzętu IT:
- 11 szt. Laptop Dell Vostro 5370
- 4 szt. PC Intel NUC i3-505U
dla IAM, zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Transport (dostawa), będzie zrealizowane na koszt Wykonawcy. Adres: ul. Mokotowska 25 , 00-560
Warszawa
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca musi złożyć ofertę na formularzu ofertowym - stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
Zapytania ofertowego, który musi zawierać:
- nazwę firmy
- datę sporządzenia,
- adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
- wartość ogólną przedmiotu zamówienia zł brutto.
- czytelny podpis wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać wraz z ofertą opis zaoferowanego przedmiotu (opis powinien
potwierdzać jego zgodność z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego).
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia dotyczące
zaoferowanych przedmiotów lub wezwać do uzupełnienia dokumentów.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert, lub wezwać do uzupełnienia dokumentów.
III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferty@iam.pl w
temacie wiadomości proszę umieścić treść: „ zapytanie ofertowe 1/WA/2019/5”
2. Termin składania ofert upływa dnia 14.05.2019 roku o godz. 11.00.
3. Wynik zapytania ofertowego zostanie przesłany do Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą
ofertę
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę.
IV. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:
1. Cena 70 %
2. Termin realizacji 30%
V. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pan Karol Osuchowski pod numerem telefonu: (22) 447 65 55 oraz adresem email: kosuchowski@iam.pl .
VI. TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI
Do 14 dni od dnia dostarczenia, do siedzibie Zamawiającego oraz od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury. Warunkiem zapłaty jest należyte wykonanie zamówienia.
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VII. ZASTRZEŻENIA
1) do zapytania ofertowego nie ma zastosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.);
2) zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty;
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) odwołania zapytania ofertowego, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania
przyczyny,
b) zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty,
c) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie zapytania ofertowego;
4) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt 3
wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w zapytaniu ofertowym.
VIII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna – proszę o wypełnienie Specyfikacji, wydrukowanie, podpisanie i
odesłanie w formie scanu.
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – proszę o wypełnienie formularza ofertowego, wydrukowanie,
podpisanie i odesłanie w formie scanu.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

lp

Nazwa/Opis produktu

Koszt
Koszt
Koszt
Koszt
ilość Jednostkowy Jednostkowy Całościowy Całościowy
NETTO
BRUTO
NETTO
BRUTO

Laptop Dell Vostro 5370 – 13,3” FHD i5-8250U

1 8GB 256GB_SSD Intel UHD_620 BK FPR W10P,

11

3 lata NBD

2

PC Intel NUC i3-505U i3-5005U, 16GB w jednej
kości, 128 GB M.2, W10 Pro

4

Wartość ogółem brutto

………………………………………………
/data i podpis Wykonawcy/
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

………………………………………..
Pieczątka Wykonawcy
Formularz ofertowy

............................................................................................................................................................
/pełna nazwa firmy Wykonawcy/
posiadającego siedzibę.......................................................................................................................
/ulica nr domu kod pocztowy miejscowość/
...........................................................................................................................................................
/telefon/
/fax/
...........................................................................................................................................................
/strona internetowa/
/e-mail/

NIP ......................................................................................................
REGON ...............................................................................................
reprezentowana przez:
.........................................................................................................................................................
/imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Wartość ogółem ……………………………….złotych brutto.
Słownie wartość ogółem ………………………………………………………………………………………….…złotych brutto:
Oświadczam iż:
Wartość ogólna przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą zamówienia do siedziby
Zamawiającego.

Czas realizacji przedmiotu umowy……………..…tygodni od momentu podpisania Umowy (maksymalnie 3 tygodni)
/należy wpisać proponowany termin realizacji/

Termin gwarancji:
Poz. 1 nie krótszy niż 36 m-cy – proponowany termin gwarancji – ……….…. m-cy.
/należy wpisać proponowany termin gwarancji/
Poz. 2 nie krótszy niż 24 m-ce – proponowany termin gwarancji – ……….…. m-cy.
/należy wpisać proponowany termin gwarancji/

………………………………………………
/data i podpis Wykonawcy/
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