
ZAPYTANIE OFERTOWE  

NR 1/NCBR2/2019 

 

I. Dane zamawiającego 

 

TERMET SA  

ul. Długa 13, 58-160 Świebodzice  

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

 

II. Przedmiot zamówienia 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup 2 zestawów komputerowych oraz 

urządzenia wielofunkcyjnego laserowego w ramach realizowanego projektu: 

„Opracowanie konstrukcji innowacyjnych kotłów kondensacyjnych z szerokim 

zakresem modulacji, jego elementów składowych oraz prace rozwojowe nad 

systemem zdalnej komunikacji kotła z użytkownikiem” w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.  

 

Specyfikacja zestawu: 

- procesor, karta graficzna i płyta główna musi spełnić wymagania programu 

SolidWorks 

- pamięć RAM 2x16GB 

- dysk SSD min. 256GB 

- dysk HDD 1TB 

- monitor min. 24’’ 

- system operacyjny Windows 10 Profesional 

 

Specyfikacja urządzenia: 

- urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe 

- format A3 

- interfejs sieciowy 

 

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 realizacji zamówienia 

 

Termin realizacji zamówienia  14.06.2019r. 

  



 

IV. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

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. Termin i sposób złożenia oferty 

 

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

projekt@termet.com.pl lub dostarczona na adres TERMET SA, ul. Długa 13, 58-160 

Świebodzice do dnia 30.05.2019r.  

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. Zasady wyboru 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 o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

O najkorzystniejszej ofercie Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem www.termet.com.pl 

 

VIII. Informacje dodatkowe 

Dodatkowych informacji udziela Rafał Frączkiewicz, adres email: 

r.fraczkiewicz@termet.com.pl lub tel. 74 85 60 720. 

http://www.termet.com.pl/
http://www.termet.com.pl/

