
 

 

 

 

 

Poznań, 18 lipca 2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-12/Z/2017 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. 

ul. Piekary 19, 61-823 Poznań  

NIP 7781411344, REGON 634512019, KRS 0000174198 

tel. 61 656 35 00, faks 61 656 35 66 

 

Zlecenie finansowane jest ze środków unijnych:  

- „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach 

inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.3 

„Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości Wielkopolskiego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013”;  

- w ramach projektu Regionalnej Instytucji Finansującej współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zadanie 

finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa oraz ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;  

- Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc 

Techniczna 2014-2020; 

- Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa w 

ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt nr RPWP.06.05.00-30-0152/16 pn. „Usługi rozwojowe 

kluczem do sukcesu” realizowany w ramach Działania nr 6.5. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, 

wolnego od wad fizycznych i prawnych, sprzętu IT i oprogramowania wg poniższego wykazu: 

1) komputer przenośny - laptop Lenovo YOGA 510-15IKB (80VC001LPB) – 1 szt. 
Producent Lenovo 

Gwarancja 2 lata w serwisie zewnętrznym 

przekątna ekranu LCD 15.6 cali  

nominalna rozdzielczość LCD 1920 x 1080 pikseli  

powłoka ekranu błyszcząca (glare)  

ekran dotykowy tak  

procesor Intel® Core™ i5  

model procesora i5-7200U (2.5 GHz, 3.1 GHz Turbo, 3 MB Cache) 

wielkość pamięci RAM 8 GB  



 

 

 

 

 

typ zastosowanej pamięci RAM DDR4 (2133 MHz) 

rodzaj dysku twardego SSD (flash)  

pojemność dysku SSD 256 GB  

karta graficzna AMD Radeon R7 M460  

pamięć karty graficznej 2048 MB 

wyjścia karty graficznej 1 x wyjście HDMI 

karta dźwiękowa stereo 

czytnik kart pamięci SD, MMC, SDHC, SDXC 

komunikacja 

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac  

LAN 1 Gbps  

Bluetooth  

interfejsy USB 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0  

dodatkowe  

wbudowany mikrofon 

kamera HD 

kolor obudowy czarny  

 

2) oprogramowanie Microsoft Windows Professional 10 64 bit OEM DVD PL – 1 szt. 

System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro 64-bit. System w polskiej wersji językowej, 

dedykowany do jednego stanowiska. 

Cechy produktu: 

 wersja systemu: Pro 

 liczba licencji: 1 licencja 

 czas obowiązywania licencji: dożywotnia 

 platforma: PC 

 wersja językowa: polska 

 nośnik: DVD 

3) oprogramowanie Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 

32/64 Bit PL – 1 szt.  

Pakiet nowoczesnych narzędzi biurowych Microsoft Office 2016 dedykowany dla użytkowników 

domowych i małych firm.  

Cechy produktu: 

 dla użytkowników domowych i małych firm 

 1 licencja 

 licencja dożywotnia 

 polska wersja językowa 



 

 

 

 

 

 platforma: PC 

 zawartość pakietu: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook 

 kompatybilność z OneDrive 

4) Karta pamięci SANDISK SDXC Ultra 128GB 80MB/s Class 10 – 1 szt. 
 Typ karty: SDXC 

 Pojemność: 128 GB 

 Klasa prędkości: UHS-I/U1 

 Prędkość odczytu: 80 MB/s 

 Gwarancja: 10 lat 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz 

z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości 

uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

2. Do oferty należy dołączyć aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis 

 właściwego rejestru gospodarczego. 

3. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie 

wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to 

musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 

Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania w tym podatek 

VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

7. Oferta powinna być złożona w takiej formie, która uniemożliwi jej zdekompletowanie. 

8. Ofertę należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową. 

9. Wskazane jest ponumerowanie i parafowanie przez osobę/y upoważnioną/e do podpisywania 

oferty, zapisanych stron oferty oraz załączników. 

10. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w treści oferty muszą być naniesione 

w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/y uprawnioną/e do 

podpisywania oferty . 

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu. Zaleca się, aby opakowanie 

posiadało nazwę i adres Wykonawcy. 

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 

13. Nie spełnienie warunków udziału w postepowaniu określonych w pkt. II, III, IV  

skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

 



 

 

 

 

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem:  

a. kuriera lub poczty za potwierdzeniem odbioru na adres Spółki: 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Piekary 19, 61-823 Poznań 

z dopiskiem „WARP-12/Z/2017 Zapytanie ofertowe – sprzęt IT i 

oprogramowanie”. 

b. złożyć osobiście w sekretariacie Spółki piętro IX, pokój 908 w zamkniętych kopertach  

z dopiskiem „WARP-12/Z/2017 Zapytanie ofertowe – sprzęt IT i 

oprogramowanie”. 

2. Oferty należy składać w terminie do 26.07.2017 r. do godziny 12:00.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień. 

7. Osobami wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania są:  

w sprawach technicznych p. Sebastian Borowczyk, tel.: 61 656 35 00 wew. 138, e-mail: 

sebastian.borowczyk@warp.org.pl  

w sprawach postępowania p. Andrzej Janowski, tel.: 61 656 35 00 wew. 155, e-mail: 
andrzej.janowski@warp.org.pl 

 

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jednym kryterium tj. 100% - cena. 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę za pośrednictwem poczty 

elektronicznej oraz zamieści wyniki na stronie internetowej. 

 

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: maksymalnie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 
 

IX. PŁATNOŚCI: 

Płatność za wykonanie zamówienia – przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

X.   ZASTOSOWANA PROCEDURA: 

1. Postępowanie  o  udzielenie zamówienia  prowadzone  jest  w  trybie  zapytania  ofertowego  

o  wartości nieprzekraczającej  kwoty  określonej  w  art.  4 pkt.  8 ustawy  z  dnia  29  

stycznia 2004  r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 

2. Zapytanie ofertowe – zgodnie z Regulaminem zakupów WARP Sp. z o.o. oraz zasadą 

konkurencyjności. 

3. Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego jeśli najkorzystniejsza oferta przewyższy szacowany koszt jaki założył 

Zamawiający. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz może 

unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. 
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Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy WARP-7/Z/2017  

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 

 


