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Nowy Sącz, 16.01.2018r.
Rozeznanie rynku numer GW.RR.LAP.01
Rozeznanie rynku przeprowadza:
Systema Sp. z o. o., ul. Partyzantów 54F, 33-340 Stary Sącz, NIP: 734-28-37-147 (dalej
Zamawiający)
Osoba do kontaktów:
Waldemar Żak tel. 604 994 579 e-mial wisniowa@systema.pl
Adres dostawy:
Systema Sp. z o. o., ul. Nawojowska 4 pokój 203, 33-300 Nowy Sącz
Pełne dane oferenta:
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………
Adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………….
Osoba do kontaktów: ………………………………………………………………………………………………………….
(Imię i nazwisko, telefon)

W związku z realizacją projektu o numerze RPMP.10.01.03-12-0426/16 i tytule Wiśniowa gra
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu Państwa,
Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę zakupu i dostawy nowych laptopów na
potrzeby Zamawiającego do realizacji zadań w ramach niniejszego Projektu
I.

Przedmiot zamówienia:

Rozeznanie rynku dotyczy zakupu i dostawy 20 nowych laptopów (komputerów przenośnych)
wraz z systemem operacyjnym Windows 10 64 bitowym.
Oferowany sprzęt winien być fabrycznie nowy, gotowy do użytkowania i nie wycofany z rynku
przez producenta z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia użytkowników, pozostaje
własnością Wykonawcy i nie jest obciążony prawem na rzecz osób trzecich, oraz posiada
parametry techniczno - użytkowe nie mniej korzystne, niż określone przez Zamawiającego
w niniejszym zapytaniu.
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został dostarczony pod adres dostawy.
WARUNKI PŁATNOŚCI: Przelew na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie
prawidłowo wystawionej Faktury VAT.
Parametry techniczno – użytkowe zamawianego sprzętu:
1) 20 nowych laptopów z systemem operacyjnym Windows 10, 64 bitowy, polska wersja
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2) Ekran 15.6 cali, 1920 x 1080 pixeli
3) Matryca matowa
4) Processor Intel® Core™ i7,
5) Pamięć 8 GB RAM DDR3,
6) dysk 1TB 5400 RPM + 8 GB SSD,
7) DVD+/-RW DL (opcjonalne)
8) karta graf. NVIDIA GeForce 840M z 2048 MB pamięci RAM + Intel HD 4400
9) komunikacja: LAN 1 Gbps, Bluetooth, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac
10) interfejsy: 3 x USB, w tym 2 x USB 3.0
11) 1 x wyjście HDMI,
12) karta dźwiękowa stereo
13) gwarancja nie krótsza niż 24 m-ce

III.

Warunki udziału w postępowaniu:

Ofertę cenową należy przesłać do dnia 19 stycznia 2018 roku (piątek) do godziny 12:00 w
formie skanu na adres mailowy: wisniowa@systema.pl
Informujemy, iż niniejsze postępowanie składane jest w celu rozeznania rynku, a odpowiedź
na nie, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc i nie stanowi zapytania ofertowego w
rozumieniu przepisów Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych

Cena brutto za 1 sztukę przy zakupie
równoczesnym 20 sztuk.

…………………… zł
słownie:
……………………………………………………………………………

Data, Miejscowość

…………………………………………………….
pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy
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