Szczecin, 10 stycznia 2013r.
Zapytanie ofertowe

Tytuł projektu:
„Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy”
Nr umowy:
UDA-POIG.08.02.00-32-001/12-00
Działanie:
Etap II, działanie 2;
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup środka trwałego:
- Zakup skanera sieciowego - urządzenie wielofunkcyjne obsługujące skanowanie dokumentów, z podajnikiem
oryginałów i obsługą duplexu.
Minimalne parametry środka trwałego:
1. Zakup skanera sieciowego – urządzenia wielofunkcyjnego:
- Prędkość skanowania do 30 stron na minutę lub więcej;
- Rozdzielczość do 600 dpi lub więcej;
- Obsługiwane formaty: PDF, TIFF, JPEG;
- Możliwość skanowania do e-mail i folderów;
- Obsługa duplexu – podajnik dokumentów dwustronnych;
- funkcja kopiarki i drukarki
- wydruk do 30 stron/min. lub więcej
- współpraca z systemami Windows i Mac OS
- obsługa faksu
- Opcja zarządzania Fontami
- VM card
Oferowany sprzęt powinien być nowy i posiadać gwarancję producenta. Dostawca zobowiązany jest zrealizować
dostawę sprzętu do 15.02.2013r.
Złożona oferta powinna zawierać:
 nazwę i adres oferenta,
 datę sporządzenia,
 wartość oferty netto oraz z podatkiem VAT,
 termin ważności oferty,
 warunki i termin płatności.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
 cena – 100 pkt na 100 możliwych do zdobycia
Oferty należy składać na załączonym formularzu (Załącznik nr 1) w siedzibie firmy, przesłać pocztą elektroniczną na
adres: estetic@estetic.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby ESTETIC Piotr Jakub Zawodny, mieszczącej się przy
ul. M. Kopernika 6/2, 70-241 Szczecin.
Termin składania ofert upływa 24 stycznia 2013r. Oferta powinna być ważna do 15.02.2013r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia.
ESTETIC

Piotr Jakub Zawodny

„Dotacje na innowacje – Inwestujemy w naszą przyszłość”

Załącznik nr 1

Formularz oferty
Data oferty:
Pieczątka oferenta:

Środek trwały
1. Zakup skanera sieciowego – urządzenia wielofunkcyjnego:
- Prędkość skanowania do 30 stron na minutę lub
więcej;
- Rozdzielczość do 600 dpi lub więcej;
- Obsługiwane formaty: PDF, TIFF, JPEG;
- Możliwość skanowania do e-mail i folderów;
- Obsługa duplexu – podajnik dokumentów
dwustronnych;
- funkcja kopiarki i drukarki
- wydruk do 30 stron/min. lub więcej
- współpraca z systemami Windows i Mac OS
- obsługa faksu
- Opcja zarządzania Fontami
- VM card
RAZEM WARTOŚĆ OFERTY

Ważność oferty:
Podpis osoby upoważnionej:

„Dotacje na innowacje – Inwestujemy w naszą przyszłość”

Cena netto

29000,00

4000,00

