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Zapytanie ofertowe 5/ZIT-AW/2017 
 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

TERMET SA 

ul. Długa 13, 58-160 Świebodzice 

NIP 884-16-31-476, REGON : 890346982, KRS 0000041459 

 

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup 3 komputerów panelowych z ekranem dotykowy 15’ 
posiadających kartę wifi, przeznaczonych do pracy w utrudnionych warunkach eksploatacji. Komputery te 
powinny sprawdzać się zarówno w pomieszczeniach produkcyjnych jak i halach magazynowych.  

 
 
Wymagania: 
- system operacyjny Windows 7 Prof. 
- dysk 64 GB SSD 
- karta wifi 
- przekątna 15’ 
- rezystancyjny interfejs dotykowy 
- pasywne chłodzenie 
- bezgłośna praca 
- pyłoszczelna kompaktowa stalowa obudowa IP65 
- co najmniej 4 porty USB 2.0  i jeden RJ45 
- Sieć Lan 1xRTL8111G-CG 10/100/1000 Mbit/s 
- temperatura pracy: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) 
- wilgotność względna: 10 ~ 95% @ 40°C non-condensing 
  
 

2. Okres gwarancji 

Wykonawca udzieli gwarancji, minimum 24 miesiące od daty protokołu odbioru. 

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny oraz rozpoczęcie naprawy urządzenia nie później niż 1 dzień 

roboczy od chwili zawiadomienia o jego awarii. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

      Termin wykonania przedmiotu zamówienia 31.12.2017 r.. 

 

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

       Dopuszcza się sporządzenie oferty w postaci elektronicznej lub papierowej. 

       Oferta powinna być: 

- opatrzona pieczątką firmową, 

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 



 

V. MIEJSCE, FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

dotacja@termet.com.pl lub dostarczona na adres TERMET SA, ul. Długa 13, 

58-160 Świebodzice do dnia 18.12.2017r. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.termet.com.pl 

 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1. Cena netto w PLN : waga 50 % 

2. Okres gwarancji na przedmiot oferty: waga 30 % 

3. Termin realizacji : 20 % . 

 

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O najkorzystniejszej ofercie Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej 

znajdującej się pod adresem www.termet.com.pl 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Rafał Frączkiewicz, adres email: r.fraczkiewicz@termet.com.pl lub tel. 74 

85 60 720 
 

 

 

 

mailto:dotacja@termet.com.pl
http://www.termet.com.pl/
http://www.termet.com.pl/

