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Katowice, 02.03.2017 r. 

 
 
 
Zapytanie ofertowe dotyczy: Zakupu środków trwałych 

 

I. Informacje wstępne 
1. Zamawiający: Equirria Sp. z o.o. 

     e-mail: kontakt@equishop.com 
                        tel/fax: +48 32 782 45 68 

                        NIP: 9541960124 
                        REGON: 273420733  
                        adres korespondencyjny: Aleja Korfantego 105, 40-161 Katowice 
       Kod CPV: 30213100-6 Komputery przenośne 
2. Godziny pracy zamawiającego: 11.00-18.00 od poniedziałku do piątku  
3. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności 
4. Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 50 000 PLN netto. 
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie http://equirria.com/ogloszenia.php 
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Beneficjenta, wysłano mailowo. 
 
 
 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie komputera przenośnego o 
wskazanych niżej minimalnych parametrach wraz z systemem operacyjnym 
Windows 10 Pro lub równoważnym. System operacyjny może być 
preinstalowany na urządzeniu lub dostarczony jako osobny produkt. 

http://equirria.com/ogloszenia.php
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2. Wymagania szczegółowe: 

• Przekątna ekranu: do 17,3”, 

• Rozdzielczość ekranu: Full HD lub wyższa, 
• Model procesora: Intel Core i5 lub i7 lub równoważny, 

• Wielkość pamięci RAM: minimum 4GB RAM DDR 
• Rodzaj dysku twardego: 256GB SSD lub 256GB SSD + HDD, 

• Dedykowana karta graficzna: GeForce GTX z min. 2GB pamięci lub 
równoważna, 

• Wyjście karty graficznej: HDMI, 

• Interfejsy: Min. 3 x USB, w tym przynajmniej jedno wejście obsługujące USB 
3.0. 

• Kolor obudowy: czarny, srebrny, granatowy lub odcienie szarości. 
 

III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 
1. Termin realizacji zamówienia: 17 marca 2017r. 
 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim. 
2. Wszystkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być 
podpisane lub parafowane przez Oferenta – w przeciwnym wypadku nie będą 
uwzględniane przy rozpatrywaniu oferty. 
3. Wszystkie ceny zamieszczone w ofercie muszą być podane w PLN.  

4. Cena podana  w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia.  
5. Koszt opracowania oferty i wszelkie inne koszty związane z przedstawieniem oferty 
leżą wyłącznie po stronie Oferenta. 
6. Oferta powinna mieć określony termin ważności.  
 
V. Kontakt z zamawiającym 
1. Osoba upoważniona do kontaktu: Daniel Borowski 

         e-mail: db@equishop.com 
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       Tel.: 784 970 723 
 

VI. Termin i miejsce złożenia oferty 
1. Ofertę należy przesłać do dnia 10 marca 2017 r. 
2. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 
3. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: 
- poczty elektronicznej na adres: db@equishop.com i/lub 
- poczty tradycyjnej, kuriera lub osobiście na adres: Equishop, Aleja Korfantego 105, 
40-161 Katowice 

4. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą brane pod uwagę. 
5. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. 
 
VI. Informacje dotyczące wyboru oferty 
1. Ocena i wybór oferty nastąpią w siedzibie Zamawiającego bez udziału Oferentów. 
2. Ocena ofert zostanie dokonana przez Zarząd firmy Equirria Sp. z o.o. 
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 
4. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów:  
- Cena - 100%  
5. Oferent, który zaproponuje najniższą cenę, otrzyma zamówienie od 
Zamawiającego. 
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów w taki 
sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe: poprzez stronę internetową, 
tablicę ogłoszeń, a także poinformuje Oferentów, którzy złożyli oferty o wyniku 
postępowania - mailowo.  
 

UWAGA: 
W postępowaniu nie mogą brać udziału Oferenci powiązani kapitałowo lub osobowo z 
Zamawiającym. 
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Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 


