DOTACJE NA INNOWACJE

Warszawa, 17.03.2014 r.
Rentis S.A.
Ul. Krakowska 204
02-219 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego
partnerami w celu automatyzacji procesów biznesowych w zakresie wynajmu samochodów oraz
obiegu dokumentów księgowych” w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego
biznesu typu B2B osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności
gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, współfinansowanego ze
środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracam się z prośbą o
przedstawienie oferty na komputery (4 szt.).
Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia:
1) Typ urządzenia
a. Laptop – 3 szt.
b. Komputer PC – 1 kpl, tj.:
 komputer
 monitor
2) Parametry minimalne
a.
b.
c.
d.
e.

Pamięć RAM 4 GB,
Trakowanie procesora min. 1600 MHz
Liczba rdzeni procesora: min. 2
Laptop: wielkość matrycy min. 15”
Komputer PC: wielkość monitora min. 18”

Termin dostawy:
Zamawiający zastrzega sobie prawo odbioru partii zamówienia w następujących terminach:
 Pierwsza partia – 2 laptopy i komputer PC – do 15.04.2014
 Druga partia – 1 laptop – do 25.09.2014
Oferta powinna zawierać:
- nazwa i adres oferenta;
- datę sporządzenia;
- cenę netto
- termin ważności oferty (min. 30 dni);
- podpis wykonawcy (nie dotyczy oferty przesłanej drogą elektroniczną).
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Kryterium wyboru oferty:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium najniższej ceny.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Oferty prosimy dostarczyć osobiście lub przesyłać:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: maciej.torz@rentis.pl
- za pośrednictwem poczty na adres: ul. Krakowska 204, 02-219 Warszawa
Termin składania ofert upływa w dniu: 31.03.2014 r.
Dodatkowe informacje
Do niniejszego zapytania ofertowego dołączone zostały załączniki:
Załącznik nr 1 Formularz oferty;
Ww. załączniki stanowią integralną część zapytania. Oferta powinna być zgodna z załączonym
formularzem oferty, a zakres wykonanej usługi powinien być zgodny z podaną specyfikacją
techniczną. Treść niniejszego zapytania wraz z załącznikiem znajduje się w siedzibie Zamawiającego
w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące specyfikacji technicznej za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: maciej.torz@rentis.pl lub telefonicznie: 519 535 402.

Z poważaniem,
Maciej Tórz
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Załącznik nr 1 Formularz oferty
…………………...……………………
………………………………..…...

(Miejscowość i data)

………….……………………………
NIP: ……………………………....
Tel.: ………….……………………
E-mail: ……………………………
(Dane Oferenta)
Adresat oferty:
Rentis S.A.
Ul. Krakowska 204
02-219 Warszawa

OFERTA CENOWA
Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 17.03.2014 r. składam ofertę cenową na:
Przedmiot

Ilość

1) Laptop

3 szt.

2) Komputer PC
(komputer, monitor)

1 kpl.

Producent/model

Cena
jednostkowa
netto

Wartość netto

RAZEM
w ramach realizacji drugiego etapu projektu pt. „Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car
S.A. i jego partnerami w celu automatyzacji procesów biznesowych w zakresie wynajmu samochodów
oraz obiegu dokumentów księgowych”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego
biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu
ofertowym.
Termin ważności oferty
Informuję, że niniejsza oferta jest ważna do ………………………………
Z poważaniem,
………………………………………………
(Podpis Oferenta)

