
 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Katowice 02.03.2017 

 

Zamawiający: 

JAVRO 2 Sp. z o.o. 

Ul. Zbożowa 10 

40-657 Katowice 

 

 

 

 

Zamawiający JAVRO 2 Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę Komputera typu notebook 

(Kod CPV 30213100-6 Komputery przenośne), w związku z realizacją projektu dofinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020. 

 

 

Komputer powinien posiadać następującą specyfikację: 

1. Pamięć RAM nie mniej niż 4 GB 

2. Procesor nie mniej niż 4-ro rdzeniowy  

3. Pojemność dysku twardego nie mniej niż 500 GB 

4. Wydajna karta graficzna 

5. Bezprzewodowa karta sieciowa 

6. Przekątna ekranu nie mniej niż 15 cali, matryca matowa, rozdzielczość ekranu nie mniej niż 

1920x1080 pikseli 

7. System operacyjny Windows 10 Pro lub Windows 8.1 Pro lub Windows 7 Pro lub 

równoważny (za system równoważny uważa się system, który umożliwia pełną integrację 

domeną Windows Server, którą posiada zamawiający) w polskiej wersji językowej 

8. Pakiet Office lub równoważny (za pakiet równoważny uważa się pakiet, który: 

a. umożliwia pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 

lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji 

wszystkich elementów i atrybutów dokumentu  

b. umożliwia pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Excel 2003 

lub Microsoft Excel 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji 

wszystkich elementów i atrybutów dokumentu) 

c. nie jest rozwiązaniem opartym na „chmurze” 

d. nie wymaga stałych opłat w okresie użytkowania oprogramowania) 

9. Oprogramowanie antywirusowe z licencją na przynajmniej 1 rok 



10. Oprogramowanie graficzne do przygotowywania projektów w krzywych typu Corel lub 

równoważne (za oprogramowanie równoważne uważa się takie, które: 

a. posiada możliwość edycji grafiki wektorowej i edycji układu stron 

b. posiada możliwość edycji zdjęć 

c. posiada możliwość konwersji map bitowych do postaci wektorowej 

d. umożliwia pracę z plikami zapisanymi w formacie .cdr w wersji X7 lub starszej) 

11. Komputer musi być nowy 

 

Oferta powinna uwzględniać koszt dostawy do siedziby Zamawiającego. 

 

 

Wymagania w zakresie przygotowania oferty. 

Złożona oferta powinna zawierać: 

Nazwę i adres oferenta,  opis oferowanego komputera i oprogramowania w odniesieniu do kryteriów 

wskazanych przez Zamawiającego, oferowaną cenę sprzedaży netto i brutto. 

 

 

Termin wykonania zamówienia: nie później niż 30.06.2017 

 

 

Kryteria oceny oferty, które będą brane pod uwagę przy wyborze dostawcy to: 

Cena – 100% (im niższa cena, tym wyższa wartość punktowa wg. wzoru: Wartość kryterium = 

Najniższa oferowana cena / Cena oferowana przez danego Oferenta * 100%) 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi oferentami. 

Planowany harmonogram konkursu ofert: 

02 III 2017 – ogłoszenie konkursu ofert 

04 IV 2017 – termin składania ofert 

05 IV 2017 – wybór zwycięzcy konkursu 

 

 

Termin składania ofert: 

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe będą przyjmowane do dnia 03 IV 2017 do godziny 12:00. 

Pod uwagę będą brane oferty, które wpłyną do biura zamawiającego w w/w terminie.  

Odpowiedź na zapytanie ofertowe można przesyłać w następujący sposób: 

a) na adres e-mail: j.wrodarczykjr@javro.pl  

b) osobiście w siedzibie spółki 
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W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym 

z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające 

w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

Zamawiający: 

 

Jacek Wrodarczyk 

Prezes Zarządu 


