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ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

na dostawę sprzętu komputerowego 

1. Zamawiający: 

 

AGROMEP S.A. 

ul. Gostyńska 71 

64-000 Kościan 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

2.1. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu komputerowego: 

1. Stanowisko komputerowe do obsługi wycinarki: 

Laptop z ekranem min. 15” o parametrach: 

• procesor minimum 2 rdzeniowym / 4 wątkowym z minimalną prędkością 2,5 GHz oraz 

minimum 3 MB pamięcią cache, 

• dysk twardy w technologii SSD o pojemności minimum 480 GB  

• pamięć operacyjna RAM minimum 8 GB w standardzie DDR4 

• dedykowana kartą graficzną posiadającą minimum 2 GB pamięci. 

• system operacyjny umożliwiający uruchomienie oprogramowania obsługującego 

wycinarkę (program Lantek Expert II) oraz pracę w domenie. 

• Na komputerze tym musi istnieć możliwość podglądu, edycji oraz tworzenia 

dokumentów w pełni zgodnych ze standardem pakietu biurowego MS Office. 

Zainstalowany pakiet biurowy musi posiadać licencję wieczystą.   

2. Stanowisko komputerowe do celów przygotowania dokumentacji technicznej. 

 

Komputer stacjonarny o parametrach: 

• procesorem minimum 4 rdzeniowym / 8 wątkowym o minimalnej prędkości 3,4 GHz 
oraz minimum 8 MB pamięcią cache, 

• pamięć operacyjną RAM minimum 32 GB w standardzie DDR4,  
• karta graficzną umożliwiającą pracę w programach do projektowania 2D i 3D z 4 GB 

pamięci w standardzie GDDR5.  

• 2 dyski twarde (jeden systemowy SSD o pojemności minimum 240 GB oraz drugi 
magnetyczny o pojemności minimum 1,8 TB).  

• system operacyjny umożliwiający pracę w domenie. 
• Oprogramowanie do pracy biurowej w pełni zgodne ze standardem pakietu 

biurowego MS Office z licencją wieczystą 
• oprogramowanie umożliwiające tworzenie projektów w 2D i 3D w pełni zgodne ze 

standardem wprowadzonym w AutoCad AutoDesk. (możliwość zapisów do formatu 
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„dxf” lub „dwg” ; import plików formatu pdf ; inteligentne wymiarowanie ; menadżer 
stanu warstw rysunkowych) 

 

Do wymienionego komputera dołączone muszą być: 

• dwa monitory 27” pracujące w rozdzielczości minimum 1920 x 1080 z wejściami 
cyfrowymi, 

• manipulator ułatwiający pracę w aplikacjach 2D / 3D spełniający technologię 6 
stopni swobody, 

• mysz oraz klawiatura. 
 
 
Minimalny okres gwarancji na sprzęt komputerowy: 24 miesiące.  

 

2.2. Kody CPV 

CPV: 30213300-8: Komputer biurkowy 

CPV: 30213100-6: Komputery przenośne 

2.3. Termin realizacji: 

Termin wykonania zadania: 2 tygodnie od podpisania umowy.  

 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 

3.1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy terminowo regulują 

zobowiązania z tytułu podatków oraz ubezpieczeń społecznych. Warunek zostanie uznany za 

spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży oświadczenie, iż nie zalega w opłacaniu podatków 

oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Oświadczenie to stanowi część 

formularza oferty. 

 

4. Kryteria oceny ofert 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:  

1. Cena oferty  

Waga kryterium: 0,80  

 

Punkty w kryterium będą przyznawane według następującego wzoru:  

 

Wzór: Kc = najniższa cena spośród rozpatrywanych ofert / cena badanej oferty x waga 

kryterium x 100 

 

 

2. Okres gwarancji 

Waga kryterium: 0,20  
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Punkty w kryterium będą przyznawane według następującego wzoru:  

Wzór: Kg =  okres gwarancji badanej oferty/najdłuższy okres gwarancji spośród 

rozpatrywanych ofert x waga kryterium x 100 

 

5. Termin składania ofert 

 

Oferty można składać w siedzibie spółki, (64-000 Kościan, ul. Gostyńska 71), w terminie do 

14 marca 2017 r.  w godzinach od 7.00 do 15.00 lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem 

poczty e-mail na adres: agromep@agromep.pl . W wersji elektronicznej możliwe jest 

wysyłanie ofert do godziny 23.59 ostatniego dnia.  

 

6. Informacje na temat zakresu wykluczenia 

 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym 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 wykonawcy a wykonawcą, 

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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

7. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Nie przewiduje się możliwości zmiany warunków umowy w stosunku do warunków zawartych 

w ofercie Wykonawcy. 

 

8. Opis sposobu przygotowania oferty 

8.1. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:  

a) Formularz oferty - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do zapytania 

b) Kopia dokumentu potwierdzającego umocowanie osób podpisujących Ofertę 

do reprezentowania Wykonawcy.  

c) Wyciąg ze specyfikacji technicznej potwierdzający spełnianie wymaganych 

parametrów technicznych  

 

8.2. Ofertę należy przygotować w następujący sposób:  
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a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu,  

b) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, 

wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski. Wiążący charakter 

ma polska wersja językowa (tłumaczenie) chyba, że pomyłka językowa ma 

charakter oczywisty i niezamierzony przez strony,  

c) Ofertę składa się w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza także składania 

ofert drogą elektroniczną, na adres agromep@agromep.pl.   

d) W przypadku składania oferty w wersji elektronicznej, wersje elektroniczną 

stanowi skan podpisanych dokumentów.  

e) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny 

być parafowane przez osobę/y reprezentującą/e Wykonawcy zgodnie z treścią 

dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do 

oferty pełnomocnictwa. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do 

podpisania Oferty do Oferty należy dołączyć oryginał udzielonego 

pełnomocnictwa,  

f) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 

Wykonawcy (oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny 

Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania upoważnionych 

jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 

podpisane przez wszystkie te osoby). Podpisy nieczytelne powinny zostać 

opatrzone pieczęcią umożliwiającą identyfikację, bądź do oferty powinna zostać 

załączona karta wzorów podpisów,  

g) Wszelkie skreślenia (poprawki) muszą być parafowane przez osobę/y 

uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone datą,  

h) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

 

 

9. Kontakt z zamawiającym 

Kontakt z Zamawiającym możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail: 

agromep@agromep.pl 

 

10. Informacja o dofinansowaniu 

Przedmiot zamówienia stanowi część prac realizowanych w ramach projektu pn. „Wdrożenie 

innowacyjnej technologii cięcia plazmowego w firmie AGROMEP S.A., który uzyskał 

dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych 

obszarów gospodarki regionu, umowa o dofinansowanie nr RPWP.01.05.02-30-0321/15-00.   

11. Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia, potencjale technicznym lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Oferent w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając, w tym celu wraz 

z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  
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2. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień 

dotyczących dokumentów załączonych do Oferty lub do uzupełnienia oferty. 

 


