
         Radom, 15.05.2015 

……………………………. 
……………………………. 

W imieniu Prezes Zarządu EuroExpo Sp. z o.o. zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej 
zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania systemowego dla naszej firmy 
niezbędnego do realizacji zadania w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania 
elektronicznego biznesu typu b2B, Os Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – 
zwiększenie innowacyjności gospodarki programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013”.   

Zapytanie ofertowe w załączeniu. 

Termin składania ofert upływa  : 30.05.2015 



Zapytanie ofertowe 

zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 

w ramach Programu Operacyjnego 8.2 

dla firmy EuroExpo Sp. z o.o. 

26-600 Radom, ul. Toruńska 9 

EuroExpo Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania 
systemowego niezbędnego do realizacji zadania w ramach działania 8.2 „ Wspieranie wdrażanie  
elektronicznego biznesu typu B2B, Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie 
innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna  Gospodarka  2007 – 2013 „ 

1.Tytuł projektu  

„Stworzenie innowacyjnego systemu B2B do organizacji Wirtualnych Targów” 

2.Planowany termin realizacji projektu  

01.01.2014r. - 30.09.2015r 

3. Ostateczny termin wykonania usługi w ramach zapytania ofertowego – etap III 

30.06.2015r. 

4.Opis przedmiotu zamówienia 

Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem niezbędnego do uruchomienia nowego 
systemu ERP i platformy  B2B  umożliwiającego zmianę  komunikacji i generowania  dokumentów 
miedzy współpracującymi  przedsiębiorstwami.Wykaz niezbędnego sprzętu i oprogramowania określa 
załączniku nr 1 zapytania ofertowego. 

                                                                                                                                                                                                       
5.Wymagania dotyczące złożenia oferty 

5.1. Złożona oferta powinna zawierać :                                                                                                                                              

- nazwę i adres Oferenta                                                                                                                                                                                                                                   
- datę sporządzenia oferty                                                                                                                                                                                                                          
- cenę netto i brutto wykonania zamówienia zgodnego z opisem usługi w pkt. 4. ”Opis przedmiotu 
zamówienia”.  Cena  powinna  uwzględniać  wykonanie  wszystkich  prac  i  czynności  oraz  zawierać  
wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego  przez  okres  i  na  warunkach  
określonych  w  złożonej  ofercie.                                       
- termin wykonania zlecenia                                                                                                          - - 
- warunki i termin płatności  

5.2.Do oferty należy załączyć formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.                             
Oferta i formularz cenowy powinny być podpisane przez osobą upoważniona do reprezentacji 
Oferenta. 

5.3. Oferta może być złożona :                                                                                                                                                        
- osobiście w siedzibie firmy,                                                                                                                                                                     



- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail : biuro.euroexpo@gmail.com                                                                            
- przesłana pocztą na adres firmy 26-600 Radom , ul. Toruńska 9  

6. Wymagania dotyczące oferenta 

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i 
doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 

6.2. Oferent udzieli gwarancji na wykonane prace i użyte materiały na okres 24 miesięcy od  daty 
odbioru końcowego. 

7. Termin składania oferty 

Termin składania oferty upływa w dniu 30.05.2015r. 

8. Kryteria wyboru oferty 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria                                                                              
- cena – waga 100 % 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów  w oparciu o 
ustalone kryteria.  

Załączniki  

1. Wykaz niezbędnego sprzętu i oprogramowania      

2. Formularz cenowy 

        



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

      Uwaga ! Dostarczone przez Oferenta  urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nie nosić znamion ich 
użycia. 

Wykaz niezbędnego sprzętu i oprogramowania
I Wykaz sprzętu ilość

1

smartfon z systemem Android 
Do testowania działania oprogramowania na urzadzeniach mobilnych z systemem 
android  
 
wymagania minimalne 

System operacyjny Android 4.0, ekran dotykowy, wyświetlacz minimum 
1280x720,wielkośc wyświetlacza minimum 4,65 cala, Komunikacja, Bluetooth, Wifi, 
GPRS, EDGE, HSDPA, bateria 1500mAh

1 szt.

2

smartfon z systemem iOS 
Do testowania działania oprogramowania na urzadzeniach mobilnych z systemem iOS 
 
wymagania minimalne 

System operacyjny iOS 5.0, ekran dotykowy,wielkośc wyświetlacza minimum 4cale, 
Komunikacja, Bluetooth, Wifi, GPRS, EDGE, HSDPA, bateria 1500mAh

1 szt.

3

tablet z systemem iOS 
Do testowania działania oprogramowania na tabletach z systemem iOS 
wymagania minimalne 

System operacyjny iOS 5.0, ekran dotykowy,wielkośc wyświetlacza minimum 9,7cale, 
Komunikacja:Bluetooth, Wifi, GPRS, EDGE, HSDPA, bateria 1500mAh, Pamięć RAM 1GB

1 szt.

4

smartfon z Windows Phone 
Do testowania działania oprogramowania na urzadzeniach z systemem Windows Phone 
wymagania minimalne 

System operacyjny Windows Phone 5.0, ekran dotykowy,wielkośc wyświetlacza minimum 
4,7 cale, Komunikacja, Bluetooth, Wifi, GPRS, EDGE, HSDPA, bateria 1500mAh

1 szt.



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

……..……………………… 
            miejscowość i data 

      …………………………… 
          pieczątka firmowa         

Formularz cenowy

I Wykaz sprzętu ilość
cena 
jedn. 
netto

wartość 
netto

1

smartfon z systemem Android 
Do testowania działania oprogramowania na urzadzeniach 
mobilnych z systemem android  
 
wymagania minimalne 

System operacyjny Android 4.0, ekran dotykowy, wyświetlacz 
minimum 1280x720,wielkośc wyświetlacza minimum 4,65 cala, 
Komunikacja, Bluetooth, Wifi, GPRS, EDGE, HSDPA, bateria 
1500mAh

1 szt.

2

smartfon z systemem iOS 
Do testowania działania oprogramowania na urzadzeniach 
mobilnych z systemem iOS  
 
wymagania minimalne 

System operacyjny iOS 5.0, ekran dotykowy,wielkośc 
wyświetlacza minimum 4cale, Komunikacja, Bluetooth, Wifi, 
GPRS, EDGE, HSDPA, bateria 1500mAh

1 szt.

3

tablet z systemem iOS 
Do testowania działania oprogramowania na tabletach z 
systemem iOS 
wymagania minimalne 

System operacyjny iOS 5.0, ekran dotykowy,wielkośc 
wyświetlacza minimum 9,7cale, Komunikacja:Bluetooth, Wifi, 
GPRS, EDGE, HSDPA, bateria 1500mAh, Pamięć RAM 1GB

1 szt.

4

smartfon z Windows Phone 
Do testowania działania oprogramowania na urzadzeniach z 
systemem Windows Phone 
wymagania minimalne 

System operacyjny Windows Phone 5.0, ekran dotykowy,wielkośc 
wyświetlacza minimum 4,7 cale, Komunikacja, Bluetooth, Wifi, 
GPRS, EDGE, HSDPA, bateria 1500mAh

1 szt.



  
 
  słownie : ………………………………..………………….…………………………………….………..…....... 

…………………………………………………………………………. 
podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta

3 Łączna wartość netto

4 Podatek VAT

5 Łączna wartość brutto


