
 
 
 

 

Poznań, 17 maja 2018 roku 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wielkopolskiego Funduszu 

Rozwoju sp. z o.o. 

 

 

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM: 

 

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.  

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań 

tel. +48 61 671 71 71 

e-mail: wfr@wfr.org.pl 

NIP: 783-17-49-000, REGON: 365658047  

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie, jak również zainstalowanie, zintegrowanie 

i skonfigurowanie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Ilość, rodzaje i parametry techniczne 

przedmiotu zamówienia określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 

do niniejszego Zapytania ofertowego. 

 

Podstawowe informacje: 

− podpisanie umowy w terminie 5 dni roboczych od chwili wyboru oferty, 

− przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy (zamknięte opakowanie zabezpieczone 

fabrycznie przez producenta) i zgodny z obowiązującymi normami;  

− przewidywany termin dostarczenia, zainstalowania, zintegrowania oraz skonfigurowania sprzętu 

komputerowego i oprogramowania - maksymalnie do czterech tygodni od dnia podpisania umowy, 

− wykonanie usługi wymaga podłączenia (kable krosowe) 15 stanowisk roboczych do gniazd sieci 

lokalnej oraz serwera. 
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3. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 

do niniejszego Zapytania ofertowego. 

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej (skan Formularza ofertowego, ewentualnie skan 

pełnomocnictwa, w przypadku gdy oferta składa osoba upoważniona do dokonywania czynności w imieniu 

Wykonawcy) na adres:  

wfr@wfr.org.pl w terminie do dnia 23 maja 2018 roku do godz. 14:00. 

Wymagany termin związania ofertą: 14 dni - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

 

4. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA: 

 

1) oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie złożenia nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert; 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny; 

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, która nie spełnia wymagań określonych 

w Zapytaniu ofertowym; 

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawiania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych; 

5) w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia 

terminu realizacji zamówienia, jednakże ocena, czy zachodzą szczególne okoliczności należy 

wyłącznie od decyzji Zamawiającego. 

 

5. KRYTERIUM OCENY OFERT: 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostanie przeprowadzony 

w oparciu o następujące kryteria: 

 

 

Lp. Nazwa kryterium Waga 

1. Łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia (cena brutto) 90% 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 10% 

 

 



 
 
 

 

 

 

1) Cena (C) - 90%, maksymalna liczba punktów: 90 

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:  

         Cn 

C= --------- x 90 

         Cbo  

 

gdzie:  

C – liczba punktów w kryterium „Cena”  

Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert  

Cbo– cena brutto badanej oferty 

W ofercie należy podać cenę brutto realizacji zamówienia (z podatkiem VAT) z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby rozliczyć zgodnie z rzeczonymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę, (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

2) Termin wykonania przedmiotu zamówienia (T) – 10%, maksymalna liczba punktów: 10  

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany maksymalnie w terminie 

do 4 tygodni od chwili podpisania umowy. 

W ramach tego kryterium (T), oferty będą ocenione w taki sposób, że Zamawiający przyzna 

następującą ilość punktów: 

a) przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 3 tygodni od chwili podpisania umowy: 

10 pkt, 

b) przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 4 tygodni od chwili podpisania umowy: 

0 pkt. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

6. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU: 

 

Piotr Łykowski 

piotr.lykowski@wfr.org.pl 

 

 

WICEPREZES ZARZĄDU 

/-/ Jarosław Sierszchulski 

 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; 

2) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy; 

3) Załącznik nr 3 – Wzór umowy. 

 


