ZAPYTANIE OFERTOWE
Bytom 15. 01. 2020r.
W związku z realizacją projektu badawczego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego prosimy o przedstawienie oferty na dostawę
serwera plików spełniającego poniższe kryteria:
Laptop – przenośna stacja robocza

Specyfikacja:

Doposażenie

Procesor I7 8850H (6 rdzeni, 12 wątków) – lub równoważny
Matryca 15,6 – matowa, IPS, FHD lub UHD
Pamięć RAM 16GB z możliwością rozszerzenia do 32 GB
Windows 10 Pro
Aluminiowa obudowa
Dodatkowy slot na dysk HDD
Podświetlana klawiatura
Gwarancja 36 miesięcy NBD
Dysk SSD 4xNVMe 1 TB (zapis min 2,8 GB/s, odczyt min 3,2 GB/s)
Dysk SSD 1 TB – 2 szt.
Klawiatura i mysz bezprzewodowa – 2 komplety

Kod CPV zamówienia: 30213000-5 Komputery osobiste.
I.

KRYTERIA OCENY:

Cena – waga: 100 pkt.
Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz
w wartościach brutto.
II.

ZAMAWIAJĄCY:
Digital Core Design sp. z o.o. sp. k.

(DCD)

ul. Wrocławska 94, 41-902 Bytom
NIP: 626-29-75-131
III. TRYB ZAMÓWIENIA:
1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady
konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie, bez podania przyczyn.
4. O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawców oraz zawiesi
informacje na stronie internetowej hhttttpp::////w
ww
ww
w..ddccdd..ppll// oraz w siedzibie Spółki.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym do-
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datkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
6. Niniejsze zapytanie nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
7. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości
przyjmowania ofert częściowych.
8. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości
udzielenia zamówień częściowych.
IV. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy złożyć do dnia 22.01.2020r.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Ceny należy podać jako sumaryczne ceny wszystkich pozycji.
4. Oferty należy składać mailem ppooiirr@
@ddccdd..ppll lub pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście w siedzibie Zamawiającego.
V.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA WYBORU: 22.01.2020 R.

VI. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
1. Zapytanie dotyczy oferentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające na wykonanie zamówienia. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej poprawne wykonanie zamówienia.
3. Złożenie oferty oznacza zaakceptowanie bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.
4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
a. Nie spełniają warunków wskazanych powyżej niniejszego zapytania ofertowego.
b. Nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez
DCD lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
c. Są z DCD powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między DCD a Wykonawcą polegające na:
−
−
−
−

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z poważaniem,
Digital Core Design
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