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Kraków, dnia 01.10.2014 r.

Zapytanie ofertowe nr PBS-1/07/2014
Niniejszym zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest
zakup i dostawa do Zamawiającego stacji roboczej na potrzeby prowadzenia prac badawczych i testowania
rozwiązań.
Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pt.: Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu
monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie ciągłym,
z możliwością symulacji zachodzących zmian strukturalnych oraz szacowaniem ryzyka ich uszkodzenia”.
Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach
Programu Badań Stosowanych.
I. ZAMAWIAJĄCY:
NeoSentio Sp. z o.o.; ul. Konfederacka 23; 30-306 Kraków
Tel. 607809011; e-mail: office@neosentio.pl; www.neosentio.pl
NIP: 6762453619, REGON 122524823, KRS: 0000413911
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie dotyczy realizacji usługi poniżej 14000 € netto, jest udzielane zgodnie z zachowaniem zasady
uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, bezstronności i obiektywności. Zamówienie nie
podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem Zamówienia jest zakup i dostawa do Zamawiającego 1 sztuki fabrycznie nowego komputera ultraprzenośnego typu laptop z systemem operacyjnym o następujących minimalnych parametrach:
Procesor:
Pamięć RAM
Dysk twardy:
Ekran:
Karta graficzna
Komunikacja
we/wy
Inne
Waga z baterią:
Oprogramowanie:
Gwarancja
producenta

Intel Core i7-4600U 2,1 GHz / 4MB CACHE / 3,3 GHz Turboboost
8 GB DDR3, 1600 MHz
256 GB SSD SATA III
Przekątna: 14,1”; Rozdzielczość: 1920 x 1080 (FullHD); podświetlenie LED, matowy
Intel HD Graphics 4400
Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n; Wireless Display (WiDi); Bluetooth
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.; Mini Display Port - 1 szt.; USB 3.0 - 3 szt.; Wyjście
słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt; RJ-45; e-sata
Wielopunktowy touchpad, bateria litowo-jonowa (4 komorowa); Kamera internetowa,
Mikrofon, Głośniki stereo, Podświetlana klawiatura
poniżej 1,7 kg
system operacyjny: Microsoft Windows 8.1 PRO (wersja 64-bitowa)
36 miesięcy

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi zawierać co najmniej poniższe informacje:
1. Producent, nazwa, typ, model oferowanego urządzenia,
2. Kartę produktu lub link do strony sklepu internetowego prowadzonego przez Oferenta z opisem
parametrów oferowanego urządzenia.
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całkowitą cenę netto i brutto oferowanego urządzenia oraz wszelkich innych kosztów, jeżeli dotyczą (np.
kosztu dostawy do siedziby Zamawiającego lub braku kosztów w przypadku możliwości odbioru w
Krakowie).
Określenie terminu dostawy oferowanego urządzenia – jednak nie później niż do dnia 20 października
2014 r.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać do dnia 13 października 2014 r. do godz. 14.00 pocztą elektroniczną na adres:
office@neosentio.pl. Decyduje termin otrzymania emaila przez Zamawiającego.
VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego wykonawcę, zamawiający dokona oceny ważnych ofert na
podstawie kryterium najniższej ceny całkowitej netto.
VII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Dodatkowych informacji w zakresie dotyczącym przedmiotu ogłoszenia udziela Daniel Kessler w godzinach pracy
Wnioskodawcy pod numerem telefonu 607809011 oraz adresem e-mail: office@neosentio.pl
VIII. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
Zamawiający poinformuje Wykonawców o wynikach postępowania w ciągu 2 dni od daty składania ofert. Wyniki
postępowania zostaną również zamieszczone na stronie Zamawiającego
IX. ZASTRZEŻENIA
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania, unieważnienia niniejszego postępowania w każdym
momencie bez podania przyczyny, co nie będzie podstawą dla oferenta do dochodzenia przeciwko
Zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń lub do wykonywania jakichkolwiek uprawnień. Ponadto Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, zmiany terminów
wyznaczonych w ogłoszeniu. Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień i informacji.
Oferty od Wykonawców, którzy posiadają jakiekolwiek powiązania kapitałowe lub osobowe Zamawiającym będą
unieważnione.
Ostateczna interpretacja zapisów ogłoszenia, w tym warunków równoważności należy do Zamawiającego.
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