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Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę elementów zestawu urządzeń
stacjonarnych i mobilnych do obsługi środowiska wspomagającego
programowanie graficzne I kosztowe

Dotyczące projektu pt. " Innowacyjny system mebli do przestrzeni komercyjnych z wbudowanym
systemem ogrodu wertykalnego” realizowanego w ramach działania 1.2 "Sektorowe programy B+R",
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
1. Podmiot zamawiający
Subito Advising Grzegorz Duszyński
ul. Radziwie 5 lok. 267
01-164 Warszawa

2. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w formie zaproszenia do składania ofert
3. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów zestawu urządzeń stacjonarnych i
mobilnych do obsługi środowiska wspomagającego programowanie graficzne I kosztowe w którego
skład wchodzi (oczekiwane parametry zostały przedstawione poniżej, oznacza to że oferta powinna
obejmować tylko elementy zestawu urządzeń o parametrach oczekiwanych lub równoważnych)

Lp.

Nazwa elementu
Oczekiwane parametry

Ilość

Kod CPV

2

30200000-1

2

30200000-1

1

30200000-1

Monitor

1

Powłoka matrycy: Matowa
Podświetlenie ekranu: LED
Proporcje ekranu: 16:09
Rodzaj matrycy: IPS
Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440
Przekątna ekranu [cal]: 27
Czas reakcji matrycy [ms]: 4
Kontrast statyczny: 1 000:1
Kontrast dynamiczny: 3 000 000:1
Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
Kąt widzenia w poziomie: 178 Stopni

2

Monitor
Powłoka matrycy: matowa
Podświetlenie ekranu: LED
Proporcje ekranu: 16:10
Rodzaj matrycy: IPS
Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln
Rozdzielczość ekranu: 1920x1200
Przekątna ekranu [cal]: 24
Czas reakcji matrycy [ms]: 8
Kontrast statyczny: 1 000:1
Kontrast dynamiczny: 2 000 000:1
Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
Kąt widzenia w poziomie: 178 Stopni
Funkcja pivot: tak (obracanie w pionie, poziomie,
pochylanie)
Złącza: DVI-D, DisplayPort, VGA, USB 2.0
Projektor
Technologia wyświetlania: 3LCD
Rozdzielczość maksymalna: 1920 x 1200 (WUXGA)

3

Format obrazu: 16:10
Jasność: 3600 lm
Kontrast: 15 000:1
Wielkość rzutowanego obrazu: 30" - 300"
Łączność bezprzewodowa: Tak (wifi, mirecast)
Złącza: HDMI, USB
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dodatkowe wyposażenie: ekran naścienny,
uchwyt sufitowy
wumiary nieprzekraczające:
302 x 252 x 92 mm (Szerokość x Głębokość x
Wysokość)

4

laptop
Procesor: i5 7200U 2,5 GHz do 3,1
pamięć ram: 8GB
karta graficzna: zintegrowana
Ekran: 12,5" Full HD IPS, matowa
Dysk: 256GB
system operacyjny: Windows10 PRO PL

1

30200000-1

2

30200000-1

1

30200000-1

2

30200000-1

klawiatura - płytka dotykowa (touchpad) wraz z
manipulatorem (trackpoint) z odzielnymi,
fizycznymi klawiszami (pkm,śkm,lkm)
laptop

5

6

procesor i5-5200U 2x 2.2 GHz do 2,7
pamięć ram 8GB
karta graficzna zintegrowana
ekran 14" - 14.9" (1600x900), matowy
dysk 256GB
system operacyjny Windows10 PRO PL
Klawiatura - płytka dotykowa (touchpad) wraz z
manipulatorem (trackpoint) z odzielnymi,
fizycznymi klawiszami (pkm,śkm,lkm)
laptop
procesor i7-4900MQ 4x2.8-3.8GHz
pamięć ram 16GB RAM
karta graficzna NVIDIA-QUADRO K2100M 2GB
ekran 15,6" Full HD (1920x1080), matowy
dysk 512GB SSD
system operacyjny Win10 PRO PL
klawiatura - płytka dotykowa (touchpad) wraz z
manipulatorem (trackpoint), zintegrowana
klawiatura numeryczna
Komputer stacjonarny

7

procesor Intel Xeon E5-1620 4x 3.60 GHz, Turbo
do 3.80 GHz, 8 wątkow
pamięć ram: 32GB RAM
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karta graficzna Nvidia Quadro 4000 2GB GDDR5
256-bit
Dysk: 256GB SSD + 1TB HDD
system operacyjny: Windows 10 PRO PL
Gwarancja: 2 lata
laptop

8

Procesor: i7-6500U 2 rdzenie, 4 wątki, 2.5GHz (do
3.1GHz w Turbo)
pamięć ram: 8GB RAM
karta graficzna: nVIDIA Quadro M500M 2GB
ekran: 14-calowy ekran dotykowy FPS (1920 x
1080) IPS (300 nitów), dotykowy, obracany z
możliwością pracy w trybie tablet
Dysk: 256GB SSD
system operacyjny: Windows 10 PRO PL
Gwarancja: 2 lata

1

30200000-1

klawiatura - podświetlana, płytka dotykowa
(touchpad) wraz z manipulatorem (trackpoint) z
odzielnymi, fizycznymi klawiszami (pkm,śkm,lkm)
2) Dostarczony sprzęt powinien być nowy, nieużywany, sprawny technicznie, w pełni funkcjonalny
oraz kompletny, tj. powinien znajdować się w stanie umożliwiającym jego użytkowanie bez
ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem, z chwilą uruchomienia oraz musi pochodzić z musi
posiadać parametry zgodne lub równoważne z wskazanymi w powyższej tabeli.
3) Dostawca zobowiązuje się dostarczyć komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w
formie papierowej lub/i elektronicznej.
4) Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres Subito Advising
Grzegorz Duszyński ul. Radziwie 5 lok. 267, 01-164 Warszawa. Koszty związane z dostawą sprzętu
ponosi wykonawca.
4. Termin realizacji zamówienia
Termin dostawy jest jednym z kryteriów wyboru oferty, zasady wyboru oferty zostały opisane w
dalszej części zapytania. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 14 dni od dnia
podpisania umowy oraz nie może przekroczyć liczby dni wskazanej przez oferenta na formularzu
ofertowym
5. Opis warunków udziału w postępowaniu
1) Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
2) Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Strona 4 z 7

4) Wykonawca poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN), a płatności odbędą się na zasadach
szczegółowo określonych w umowie.
5) W ofercie należy podać cenę netto (bez podatku VAT) w polskich złotych oraz uwzględnić wartość
podatku VAT.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7) Cena oferty obejmować będzie wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
8) Cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie
podlegała zmianom oraz okresowej waloryzacji przez okres obowiązywania umowy. W szczególności,
jeśli Wykonawca poniesie dodatkowe koszty z tytułu wykonania umowy, nie jest uprawniony do
żądania od Zamawiającego, aby ten pokrył różnicę.
9 Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych.
10) Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego
terminie.
11) Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo
sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy.
12) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
13) Przedmiot zamówienia musi być objęty dwuletnią gwarancją sprzedawcy.
14) Zamawiający dopuszcza również złożenie ofert częściowych na poszczególne elementy zestawu
urządzeń wskazane w tabeli w punkcie 3. (z pośród wymienionych 8) Przy czym nie możliwe jest
składanie ofert uwzględniających inna ilość sztuk urządzeń niż jest to podane w tabeli 3.
15) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania, bez podania przyczyny.
6. Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:
1) gdy ze strony NCBR pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez
Oferenta,
2) istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych działaniem
lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,
4) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co
uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SZ. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie,
którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które
uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna,
działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub
cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych,
skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta;
klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje
budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe.
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7. Opis kryteriów wyboru oferty
1) Wykonawca powinien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. Cena oferty
powinna być wrażona cyfrowo i słownie.
2) Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
3) Datę realizacji zamówienia.
4 Oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym
zostaną ocenione wg następujących kryteriów dla każdej z części zamówienia:
KRYTERIUM OCENY 1: Cena całkowita netto [PLN] - 80% - 80 punktów x cena najtańszej
oferty/cena ocenianej oferty
KRYTERIUM OCENY 2: Termin realizacji zamówienia [w dniach]: 20% - 20 punktów x
najmniejsza liczba dni na realizację zamówienia ze złożonych ofert /liczba dni na realizacje
ocenianej oferty
5) Oferta może otrzymać maksymalne 100 pkt.
6) Punktacja będzie zaokrąglona w górę do dwóch miejsc po przecinku.
7) Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamówienie
zostanie udzielone temu Wykonawcy, który w ramach przedstawionego kryterium uzyska najwyższą
ilość punktów.
8) W toku badania i oceny Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
9) Zamawiający z Oferentami może porozumiewać się telefonicznie lub elektronicznie.
10) Osoby uprawnione do udzielania informacji Oferentom: Grzegorz Duszyński
11) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie elektronicznie
wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.
12) Jeżeli firma/instytucja, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
8. Miejsce i sposób składania ofert
1) Ofertę można składać pocztą lub kurierem (decyduje moment wpływu do siedziby firmy, przy czym
biuro firmy jest otwarte do godz. 16), osobiście w Biurze firmy przy ul. Radziwie 5 lok. 267, 01-164
Warszawa do godz. 16:00, lub przesyłać pocztą elektroniczną w formie skanu podpisanego
formularza
ofertowego
i
załączników
na
adres:
info@subitoadvising.pl
lub
m.zareba@subitoadvising.pl
2) Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Grzegorz Duszyński
3) Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 501540732
4) Do oferty należy załączyć oświadczenie oferenta
9. Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa 23 lutego 2018 roku (piątek) o godzinie 16.
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10. Termin zawarcia umowy
Umowa zostanie zawarta w terminie 14 dni roboczych od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert
częściowych.

11. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
̶ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
12. Wykaz załączników
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie oferenta o braku powiązań z Zamawiającym
Załącznik Nr 3 – Wzór umowy
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