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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Niniejszym zapraszamy do składnia ofert sprzedaży poniżej wskazanych towarów.
Oferty powinny zostać złożone w formie pisemnej lub przesłane mailem na adres
kadry@gtslegal.pl do dnia 25 września 2012 r. do godziny 12:00 (data doręczenia). Wyboru
ofert dokonamy w dniu 25 września 2012 r. do godziny 14:00, o czym poinformujemy
wyłącznie tych oferentów, których oferty zostaną przyjęte; pozostałe oferty zostaną tym
samym odrzucone. Dostawa towarów oraz doręczenie faktur musi nastąpić do dnia 30
września 2012 r. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy do dnia 30
września 2012 r. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wszelkich ofert na dany towar, bez
upubliczniania przyczyn; fakt ten nie rodzi po stronie oferentów jakichkolwiek roszczeń.
Przedmiotem zaproszenia, jest złożenie oferty sprzedaży w następującym zakresie:
1) Dostawa i montaż w naszej siedzibie ścianki działowej ze szkła w systemie (profilu) H9
szyb podwójnych o parametrach 4.4.1. /lub porównywalnego/ o wymiarach: wysokość 274,5 cm, długość - 225 cm, grubość profilu od 9 do 10 cm. Kolor profilu – RAL 7035;
szyba transparentna.
2) Komputer stacjonarny składający się z jednostki centralnej, monitora, klawiatury, myszy
oraz standardowego oprogramowania (Windows XP professional, oraz pakietu MS Office
zawierającego programy Word, Excel, Outlook, PowerPoint), spełniające następujące
wymagania: (a) monitor 19 – 21 cali, (b) procesor Intel Core 2 Duo /lub porównywalny
innego producenta/ 2.33GHz lub mocniejszy (c) RAM – min. 2 GB (d) twardy dysk – min.
40 GB, (e) możliwie mała obudowa. Zestaw może być używany.
3) Komputer stacjonarny składający się z jednostki centralnej, monitora, klawiatury, myszy
oraz standardowego oprogramowania (Windows XP professional, oraz pakietu MS Office

zawierającego programy Word, Excel, Outlook, PowerPoint), spełniające następujące
wymagania: (a) monitor 19 – 21 cali, (b) procesor Intel Core 2 Duo /lub porównywalny
innego producenta/ 2.33GHz lub mocniejszy (c) RAM – min. 2 GB (d) twardy dysk – min.
40 GB, (e) możliwie mała obudowa. Zestaw może być używany.
4) Drukarka przenośna o następujących parametrach: (1) kolorowa, (2) atramentowa,
(3) złącze USB lub szybsze, (4) waga – nie więcej niż 2,5 kg, (5) wymiary nie większe niż
(szerokość x głębokość x wysokość) – 35 x 17 x 9 cm, (6) normatywne obciążanie – nie
mniej niż 500 stron/miesiąc. Drukarka może być używana.
5) Ciśnieniowy ekspres do kawy o następujących parametrach: (1) moc – min. 1700 W,
(2) młynek – wbudowany, ceramiczny z programem usuwania kamienia, (3) zbiornik na
wodę – o pojemności m.in. 2 litrów, (4) pojemnik na kawę ziarnistą – wbudowany,
mieszczący min. 250 ml. Kawy, (5) dozownik mleka, (6) opcja spieniania mleka,
(7) dozownik wrzątku.
6) Monitor zewnętrzny do komputera, spełniający następujące wymagania: (a) od 19 do 24
cali, (b) regulacja wysokości, (c) ocenie będzie podlegała szybkość wykonania usługa
naprawy lub wymiany sprzętu na zastępczy/nowy.
Jeżeli oferowany towar jest używany, nie może on być uprzednio zakupiony
z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii
Europejskiej; nie dotyczy to towarów używanych zakupionych przed rokiem 2003.
Sprzedawca oferując towar używany, winien złożyć w powyższym zakresie stosowne
oświadczenie.
Oferta musi zawierać:
1) Firmę oferenta, jego adres i dane kontaktowe w szczególności nr telefonu.
2) Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym.
3) Cenę netto (bez VAT) oraz stawkę podatku VAT za każdy z oferowanych towarów.
Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie kryteriów zawartych w opisach
a cena nie jest kryterium wyłącznym. Oferta może być składana zarówno na jeden jak również
na wszystkie w/w towary, przy czym zastrzegamy sobie zakup wyłącznie wybranych pozycji
z oferty.
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