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Zapytanie ofertowe nr 12/2014 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

HARDSOFT s.c. Krzysztof Szechiński Adam Szałanda  ul. Traugutta 6,  13-100 Nidzica 
NIP: 746-00-04-782,REGON: 510309932 zaprasza do składania ofert  w celu realizacji  
projektu  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu  Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  
Oś priorytetowa  8.Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki 
Działanie 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” 
Tytuł projektu: HARDSOFT – Internet szerokopasmowy” 

   Projekt nr : POIG.08.04.00-28-355/12 
  Umowa o dofinansowanie nr:  POIG.08.04.00-28-355/12-00 
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest : 

Zakup serwera    -  szt.1  
2.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: jest określony w specyfikacji technicznej  
      stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania. 
3.   Wymaga się, aby przedmiot zamówienia – serwer    był fabrycznie nowy. 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I TERMIN GWARANCJI  
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.12.2014 r.   
2. Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy - 12  miesięcy  

licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru  ( gwarancja door-to-door).   
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien złożyć  ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
Oferta powinna być: 
- opatrzona pieczątką firmową, 
- posiadać datę sporządzenia,  
- zawierać  nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres poczty  
  e-mail,  
- podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy,  

         Do oferty należy dołączyć:   
- wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności     
  gospodarczej,  
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V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie HARDSOFT s.c. Krzysztof Szechiński Adam Szałanda 
     ul. Traugutta 6, 13-100 Nidzica do dnia  16.12.2014 r.  godz. 1100 . 
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.   Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie: www.hardsoft.pl  oraz w miejscu  
      publicznie  dostępnym na tablicy głoszeń w siedzibie  zamawiającego. 
 
VI. OCENA OFERT 
       Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 1 .  Cena 100   % 

W ramach tego kryterium najwyższą liczbę punktów 10 otrzyma oferta o najniższej 
cenie. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, obliczonych przez 
podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty wg poniższego wzoru:   
Ocena punktowa =  Cena najtańsza   * 10 pkt  x 100 % ( znaczenie kryterium )  
                             Cena badanej oferty 

 
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą 
ilość punktów.  

 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów biorących udział 
w postępowaniu pisemnie oraz zamieści zawiadomienie na stronie  strony internetowej 
www.hardsoft.pl  i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.  

 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Szechiński, Adam Szałanda  pod numerem 
telefonu 896256666, 89 6252249 oraz adresem email: fundusze@hardsoft.pl  
 
IX. ZAŁĄCZNIKI 
 
1. Wzór formularza ofertowego ( zał. Nr 1 ) 
2. Projekt  umowy wraz z protokołem odbioru ( zał. Nr 2 )  
3. Specyfikacja techniczna ( zał. Nr 3 ). 
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