Wrocław, dnia 27.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, iż projekt inwestycyjny pt. „Budowa innowacyjnego zakładu produkcji
znacząco ulepszonych podzespołów dla przemysłu lotniczego” realizowany przez firmę
HS Wrocław Sp. z o.o., został rekomendowany do wsparcia finansowego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Działanie 4.5.1 „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym”, realizowanego przez Ministerstwo
Gospodarki.
W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert na dostawę komputerów,
przełączników cisco oraz kiosków multimedialnych.
1. Zamawiający.
HS Wrocław Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 65-67
51 – 317 Wrocław, Polska

2. Przedmiot zamówienia.
Niniejszym zapraszamy do złożenia ofert na dostawę :
1) 20 sztuk laptopów wg poniższej specyfikacji (lub zbliżonej):
Matryca 14", Processor i7-2640M, RAM 8GB DDR3 /1600Mhz, HDD: 1x128GB SATA III SSD,
Graphic card NVIDIA 4200M 512MB, 1 x Monitor 24”
Karta modemowa GSM, karta do sieci WiFi, DVD RW, Klawiatura, mysz, Torba, Stacja dokująca
Gwarancja 3 lata NBD+ HDD dysk zostaje u klienta, System Operacyjny Windows 7

2) 20 sztuk stacji roboczych wg specyfikacji (lub zbliżonej):
1 Processor Xenon E5-1620, RAM 16GB DDR3 /1600Mhz, HDD: 1TB SATA 7200RPM,
Graphic card NVIDIA Quadro 4000, 2 x Monitory 24”
DVD RW, Klawiatura, mysz, Gwarancja 3 lata NBD + w przypadku awarii dysku, dysk zostaje u klienta,
System Operacyjny Windows 7

3) 5 sztuk przełączników Cisco:
Catalyst 2960S 48 GigE PoE 740W, 4 x SFP LAN Base
Kontrakt serwisowy CISCO 8x5xNBD 3 lata

4) 20 sztuk Kiosków informatyczne składające się z:
szafy metalowej HSC 03
Monitor : MultiSync® LCD175M (w wersji do zabudowy)

Oferowany sprzęt musi spełniać następujące normy:


deklaracja zgodności CE,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zakupu wybranych punktów u różnych
dostawców, w zależności od parametrów cenowych oraz odstąpienia od zamówienia bez podania
przyczyny.
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3. Kryteria oceny ofert.
Oferty zostaną poddane ocenie w odniesieniu do poniższych kryteriów wyboru. W przypadku
każdego kryterium ocena zostaje udzielona na podstawie pisemnej oferty przedstawionej przez
oferenta.
Kryteria wyboru oferty:
1. Cena oferowanych elementów zestawu
2. Preferowana forma płatności 60 dni
3. Termin dostarczenia sprzętu (do 21 grudnia)

0-20 punktów.
0-20 punktów
0-60 punktów

4. Sposób przygotowania oferty.
Złożona oferta powinna być krótsza niż 5 stron i zawierać co najmniej:
a) nazwę i adres oferenta,
b) być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową,
preferowane są oferty w wersji PDF.
c) posiadać datę sporządzenia,
d) być podpisana przez przedstawiciela oferenta należycie upełnomocnionego do zaciągania
zobowiązań w imieniu oferenta.
e) Dla cen podanych w innych walutach, prosimy o wskazanie sposobu przeliczania walut na
PLN.
Oferta powinna być ważna przynajmniej przez okres 1 miesiąca (oferta musi być ważna na dzień
złożenia zamówienia, które przewiduje się na dzień 30 listopada 2012).
Nadmienia się, iż zgodnie ze standardami Grupy Kapitałowej UTC, do której należy HS Wrocław
Sp. z o.o., zakupy oraz współpraca z podwykonawcami przebiegają w oparciu o kryteria ochrony
środowiska i zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Potencjalni kooperanci powinni
zapoznać się z polityką wyboru dostawców realizowaną przez HS Wrocław (stanowiącą załącznik
do zapytania ofertowego) oraz zawrzeć w ofercie poniższe oświadczenie:
„Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami „Polityki wyboru wykonawców i dostawców
realizowaną przez HS Wrocław Sp. z o.o,”, która stanowi załącznik do zapytania ofertowego.”

5. Termin realizacji zamówienia.
Oczekuje się nieprzekraczalnego terminu dostawy sprzętu oraz faktury do 21 grudnia 2012.
W przypadku braku możliwości dotrzymania tego terminu proszę o wyraźne zaznaczenie
w ofercie.

6. Forma wynagrodzenia oraz termin płatności.
Wynagrodzenie za dostawę wyposażenia zostanie uregulowane w formie przelewu bankowego
na konto podane przez Oferenta. Sugerowany termin płatności to 60 dni po wystawieniu faktury.

7. Koszt dostawy.
Koszt dostawy leży po stronie Oferenta.
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8. Sposób i termin składania ofert
Uprasza się o dostarczenie oferty w języku polskim, w terminie do 04 grudzień 2012 r. do godz.
16.00 w wersji elektronicznej na adresy email pracowników Zamawiającego podane poniżej, ew.
listem poleconym, poprzez firmę kurierską lub osobiście w siedzibie Spółki na Sekretariacie
Głównym.
W przypadku braku zainteresowania z Państwa strony udziałem w postępowaniu
ofertowym uprzejmie prosimy o potwierdzenie zaistniałego faktu.
Informuje się nadto, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości językiem rozstrzygającym jest język
polski.

9. Termin wyboru oferty.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do 10 dni od daty upływu końcowego terminu
składania ofert.
Wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego udzielają:



Jarosław Hoffmann, Dział Zakupów, tel. 781 500 222, jaroslaw.hoffmann@utas.utc.com
Przemysław Mikler, Dział Informatyki, tel. 663 330 342, przemyslaw.mikler@utas.utc.com

Z poważaniem,
Przemysław Mikler
Kierownik Działu Informatyki
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