
                                                                                                                                                                  Kielce , dn. 25.09.2014 r. 

 

BWA-A-12/4/14 

          Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO 

 

                                                   Zapytanie ofertowe Nr 5/2014 

 

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce  zwraca się z prośbą o 
przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań: 
 
Przedmiot zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  fabrycznie nowego zestawu komputerowego 

typu „stacja robocza” przeznaczonego do zaawansowanych zastosowań graficznych w 
Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach. 
 

2. Szczegółowa specyfikacja zamówienia: 
a) Procesor:  Intel® Xeon® Processor E5-2630 v2 (Socket 2011)- 1 szt. 
b) Wentylator: Wentylator NOCTUA dedykowany do instalacji w gnieździe typu Socket 

2011, o wysokości maksymalnie 170 mm np.: Noctua NH-U12S MultiSocket- 1 szt. 
c) Płyta główna: Asus X79-DELUXE- 1 szt. 
d) Obudowa: Fractal Design Define R4 USB 3.0 Black Pearl- 1 szt. 
e) Pamięć: Corsair DDR3 2x 8GB 1866MHz CL10 Vengeance Red- 2 szt. 
f) Dysk SSD: Samsung 2.5'' SSD 850 Pro Series 256GB (Serial ATA3)- 1 szt. 
g) Dysk twardy: WD RE 3TB WD3000FYYZ- 2 szt.  

h) Karta graficzna: HP Quadro K600 PCI-Ex16 1GB-1 szt. 
i) Napęd optyczny: Asus DVD-REC BLU-RAY ASUS BW-16D1HT- 1 szt. 
j) System: Microsoft Windows 8.1 Pro 64 bit OEM DVD PL- 1 szt. 
k) Zasilacz:  be quiet! zasilacz Dark Power PRO 10 550W- 1 szt. 
l) Klawiatura i Mysz: bezprzewodowe  np. Logitech  Wireless Combo MK520 –komp. 
m) Oprogramowanie: - Microsoft Office 2013 dla Użytkowników Domowych I Małych                      

  Firm 32/64  Bit PL (wersja pudełkowa)- 1 szt. 
                                    - Nero 2014 Platinium PL Box- 1 szt. 

 

                               

Warunki do spełnienia przez Wykonawców, dotyczące przedmiotu zamówienia: 
 

1) Zestaw komputerowy, o którym mowa w pkt. 2 musi być fabrycznie nowy, nienoszący 
śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania, posiadający gwarancję 
producenta. 

2) Zestaw komputerowy winien spełniać wymagane polskim prawem normy oraz być 
wolnym od wad prawnych. 



3) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, której projekt stanowi 
załącznik do niniejszego zapytania. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia komputera składającego się z powyższych 
elementów do siedziby Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach przy ul. Kapitulnej 2 

 

 
Termin wykonania zamówienia: 
Termin wykonania zamówienia- w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy. 

                                             
Opis sposobu przygotowania oferty: 
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
Oferta powinna być: 
- opatrzona pieczątką firmową, 
- posiadać datę sporządzenia,  
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
- podpisana czytelnie przez wykonawcę 
 
Miejsce oraz termin składania ofert 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

administracja@bwakielce.art.pl, poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: 
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, 25-011 Kielce, ul. Kapitulna 2 do dnia 02.10. 
2014 r. do godz. 10.00  

2. Na kopercie lub w tytule e-maila powinna znajdować się opis: Oferta na  dostawę  
zestawu komputerowego dla  Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach. 

3. Do oferty należy dołączyć kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) odpisu  z 
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  informacji o działalności gospodarczej w 
celu weryfikacji, czy oferta została złożona przez osobę upoważnioną. Wystawione w 
dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty 

4. W przypadku składania oferty przez  osobę niewymienioną w rejestrze do oferty należy 
dołączyć pełnomocnictwo/upoważnienie do składania ofert.  
 

Osoby uprawnione do porozumienia się z Wykonawcami :   Aneta Pędzik 
Informacje udzielane będą w dni robocze (pon. –pt.) od godz. 8.00 do godz. 16.00 
Tel. 41 367-64-47 wew. 23,  administracja@bwakielce.art.pl 
 
Ocena oferty: 

 najniższa cena 100% 
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zleci dostawę sprzętu 
komputerowego Oferentowi, którego cena będzie najniższa. 
 
 

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 
1. O wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie drogą mailową 

wszystkie podmioty, które przesłały oferty. 
2. Z oferentem , który zaproponuje najniższą cenę w ciągu 3 dni od przesłania informacji o 

wyborze ofert najkorzystniejszej zostanie podpisana umowa. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego 

bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie wobec 
Zamawiającego. 

4. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń 
względem Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach z tytułu otrzymania niniejszego 
zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia  oferty na to zapytanie 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy tylko z wybranym Wykonawcą. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie. 
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7. Każdy oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją 
ofertę. 

8. Do niniejszego postępowania,  zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z   późn. zm.) przepisy w/w 
ustawy  nie mają zastosowania. 

 

 
 

Załączniki: 
Zał. Nr 1 Wzór formularza ofertowego  
Zał. Nr 2 Wycena Przedmiotu zamówienia 
 Zał. Nr 3 Projekt umowy 

 
          Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej BWA : www.bwakielce.art.pl 
w  zakładce OGŁOSZENIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                        

                                          


