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Dotyczy Projektu:  „Kompleksowy program szkoleń dla pracowników Ferrpol Bracia 
Matuszewscy sp. z o.o.” 
POKL 08.01.01-30-033/10 

współfinansowanego przez unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

Zapytanie ofertowe nr 1 
 

 

1. Zamawiający  

Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o., z siedzibą w Sierakowie, ul.Poznańska 3, 63-900 Sierakowo, 

NIP 699-183-23-30, reprezentowanym przez: 

Pana Tadeusza Matuszewskiego – Prezesa Zarządu, 

Pana Krzysztofa Matuszewskiego – V-ce Prezesa Zarządu 

 
2. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia są: 

 

- Notebook o parametrach - Procesor - Intel Core i5 Mobile, prędkość procesora - 2,4 GHz, Pojemność 

pamięci podręcznej - 3 MB, Pojemność dysku (HDD) - 320 GB, Przekątna ekranu LCD - 17,3 cali, Typ 

karty graficznej - NVIDIA GeForce 330M GT, Napędy wbudowane (zainstalowane) - DVD±RW, 

Zainstalowany system operacyjny - Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit, Pakiet Office, 

 

- Notebook o parametrach – Procesor - Intel Core i3 Mobile, Prędkość procesora -  2,4 GHz, Pojemność 

pamięci podręcznej - 3 MB, Pojemność dysku (HDD) - 500 GB, Przekątna ekranu LCD - 15,6 cali, Typ 

karty graficznej - Intel Graphics Media Accelerator HD, Napędy wbudowane (zainstalowane) - 

DVD±RW, Zainstalowany system operacyjny - Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit, Pakiet 

Office, 

 

- Serwer o parametrach – Procesor - AMD Athlon II Neo Dual-Core, prędkość procesora - 1,3 GHz, 

Pojemność zainstalowanego dysku - 160 GB, Rodzaj zainstalowanej pamięci - DDR3, Ilość banków 

pamięci - 4 szt., Karta sieciowa - 10/100/1000 Mbit/s, 

 

- Projektor multimedialny o parametrach – rozdzielczość 940 x 540, jasność (ANSI Lumen) 2000 ANSI 

Lumen, kontrast 3000:1, liczba przysłony obiektywu: 1,44 ogniskowa: 16,6 mm, zoom manualny, 

minimalna przekątna obrazu (Cal) 30 '', maksymalna przekątna obrazu (Cal) 300 '', minimalna odległość 

ekranu (Metr) 0.89 m, maksymalna odległość ekranu (Metr) 9.1 m, trwałość lampy (Godzina) 4000 h, 

możliwość połączenie typu Plug and Play, wbudowany odtwarzacz DVD i system dźwięku. 
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Powyższe zamówienie będzie realizowane w ramach projektu , „Kompleksowy program szkoleń dla 
pracowników Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

- ilość: - 10 sztuk notebooków, 

 - 1 sztuka serwera, 

 - 1 sztuka projektora. 

 

3. Termin wykonania zamówienia. 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 12.01.2011 r. 

 

4. Sposób 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. 

 

5. Miejsce oraz termin składania ofert 
1. Oferta powinna być przesłana na druku załączonego Formularza za pośrednictwem: poczty 

elektronicznej na adres: ferrpol@ferrpol.com.pl, faksem na nr: 65-545-26-47, poczty, kuriera lub też 

dostarczona osobiście na adres Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o., z siedzibą w Sierakowie, ul. 

Poznańska 3, 63-900 Sierakowo,: do dnia 05.01.2011 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 07.01.2011, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie 

ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie firmy Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o. oraz na stronie 

internetowej pod adresem www.ferrpol.com.pl. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.ferrpol.com.pl 

 

VI. Ocena ofert 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena ofertowa – 100% 

Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT  

 

VII. Wybór najkorzystniejszej oferty 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem www.ferrpol.com.pl 
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Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65-545-32-16 oraz adresem email: 

ferrpol@ferrpol.com.pl 

Złączniki: 
1. Wzór formularza ofertowego. 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 
 

...............................................................                            .........................................., dnia ............ 

 / pieczątka nagłówkowa  Wykonawcy/                                   / miejscowość/ 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ………………… z dnia ……………………………….. 

 

............................................................................................................................................................. 
/ nazwa / 
                                                  

1. oświadczamy, że oferujemy następujący przedmiot zamówienia za następującą cenę: 

wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, w ramach projektu „Kompleksowy program szkoleń dla 

pracowników Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 
 
Lp 

 
Rodzaj usług 

 
Cena 

 
Ilość 

 
Cena łączna 

netto 

 
Cena łączna 

brutto 

1      
1      

2      

3      

CENA OFERTY: 
(słownie: ……………………………………………………………………………………..) 
 
7. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU ZE STRONY WYKONAWCY:   
a/ imię i nazwisko :  ………………………………………… 

b/ stanowisko  : ……………………………………… 

 

 

           ...................... ............................................................................................... 

                                           / pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 

 


