Witnica, 5 maj 2016r.

Zaproszenie do składania ofert

Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LAMIX
w Witnicy ul. Papiernicza 1 NIP PL 599 010 55 50 (ZAMAWIAJĄCY)

Mirosław

Laszko

z

siedzibą

zaprasza do składania ofert
na dostawę: komputera przemysłowego
Opis przedmiotu zamówienia:
Komputer przemysłowy powinien być dostosowany do mobilnej pracy w trudnych warunkach
i miejscach, gdzie może być narażony na działanie pyłu i zachlapania wodą.
Wymagania odnośnie składających oferty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Minimalny stopień ochrony urządzenia IP53
Rozdzielczość matrycy 14” lub większa
Procesor Intel Core i7 lub wyższy
8 GB RAM lub więcej
Minimum 1 TB HDD
System operacyjny MS Win7 lub nowszy
Minimum 2xUSB
Karta sieciowa + wifi
Bluetooth 2.0 lub wyższy

Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ważność oferty
Oferty powinny zawierać termin obowiązywania nie krótszy niż do dnia 31 lipca 2016r.
Forma, miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać



Na adres poczty elektronicznej aszadkowski@lamix.pl lub
osobiście w siedzibie PPP-H Lamix Mirosław Laszko ul. Papiernicza 1; 66-460 Witnica.

Termin składania ofert upływa w dniu 30 maja 2016r.
Za ofertę złożoną w terminie uważa się ofertę, która do dnia wskazanego, jako termin składania ofert
wpłynęła do P.P.P-H Lamix Mirosław Laszko.
Oferty złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków zamówienia
i wysokości wynagrodzenia.

Informacja o wyborze oferty
Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana uczestnikom postępowania do 31 lipca 2016r.

Informacja o miejscu i terminie podpisania umowy
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wybranemu usługodawcy
telefonicznie i pocztą elektroniczną.
Wszelkich dodatkowych informacji na temat zamówienia, w tym szczegółowych informacji dotyczących
przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego i pod nr telefonu:
+48 609 501 470 lub
+48 95 751 70 04
Osobą upoważnioną do udzielania przedmiotowych informacji jest p. Adrian Szadkowski.

