Szczecin, 23 listopada 2012r.
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
Działania:
Etap II, działanie 1;
Etap II, działanie 3;
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup środków trwałych:
- Router sieciowy Cisco;
- Kompletne zestawy komputerowe - 3 sztuki;
Minimalne parametry środków trwałych:
1. Router sieciowy Cisco:
- min 4 porty + 1 port WAN;
2.Kompletne zestawy komputerowe - 3 sztuki:
- procesor i5 2,3 GHz;
- 3GB RAM;
- dysk min 500 GB;
- monitor min 15\ ;
- klawiatura;
- mysz.
Oferowany sprzęt powinien być nowy i posiadać gwarancję producenta. Dostawca zobowiązany jest rozpocząć
dostawy sprzętu przed końcem 2012 roku (min. 1 zestaw komputerowy!). Dostawca zobowiązany jest zakończyć
dostawę sprzętu najpóźniej 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 7 grudnia 2012r. Oferta powinna być ważna do 16.12.2012r.
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. Router sieciowy Cisco. Min. parametry:
- min 4 porty + 1 port WAN;
2.Kompletne zestawy komputerowe - 3 sztuki. Min.
parametry:
- procesor i5 2,3 GHz;
- 3GB RAM;
- dysk min 500 GB;
- monitor min 15\ ;
- klawiatura;
- mysz.
RAZEM WARTOŚĆ OFERTY

Ważność oferty:
Podpis osoby upoważnionej:

„Dotacje na innowacje – Inwestujemy w naszą przyszłość”

Cena netto

29000,00

4000

4000,00

