ZAPYTANIE O WYCENĘ

Zapytanie o wycenę usługi/dostawy polegającej na zakupie wraz z podłączeniem sprzętu
komputerowego, tj. 2 zestawów komputerowych, 1 laptopa oraz 1 urządzenia wielofunkcyjnego
laserowego, w ramach projektu pn. „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej –
Małopolska Zachodnia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3.
z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr RPMP.09.03.00-12-0049/16-00.
W celu oszacowania wartości przyszłego zamówienia
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą 32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usługi/dostawy (cena netto), obejmującej
zakup urządzeń wraz instalacją oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia (system
operacyjny, pakiet biurowy), o minimalnych parametrach technicznych:
1) zestaw komputerowy (2 szt.):
- procesor wielordzeniowy,
- 4 GB RAM,
- 500 GB HDD lub 128GB SSD,
- monitor przekątna wyświetlacza 19 cala,
- system operacyjny MS Windows,
- pakiet biurowy MS Office,
- klawiatura,
- mysz,
2) laptop (1 szt.):
- procesor 1,5 GHZ,
- 4 GB RAM,
- 500 GB HDD,
- przekątna wyświetlacza 15,6 cala,
- system operacyjny MS Windows,
- pakiet biurowy MS Office,
3) urządzenie wielofunkcyjne laserowe:
- funkcja drukowania, kopiowania i skanowania w czerni,
- automatyczny druk dwustronny duplex,
- automatyczny podajnik dokumentów ADF.
oraz skonfigurowanie dostarczonego sprzętu z urządzeniami będącymi na wyposażeniu
Zamawiającego tj. drukarki, router Wi-Fi.
Ogólny cel realizacji zamówienia: wyposażenie Punktu Coworkingu Społecznego w Chrzanowie oraz
stanowisk pracy dla pracowników projektu MOWES MZ.
Planowany okres realizacji zamówienia: do 27 grudnia 2016r.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej (zgodnie
z załączonym wzorem) na realizację przedmiotu zamówienia, z podziałem na cenę netto, podatek
VAT, cenę brutto, osobiście w sekretariacie ARMZ (Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, III piętro, pok. 101)
lub za pośrednictwem poczty e-mailowej na adres: biuro@armz.pl z dopiskiem w tytule „Sprzęt
komputerowy MOWES MZ” w terminie do dnia 19.12.2016r. do godz. 10.00.
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu
jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Osobą do kontaktu jest Edyta Pałucha, e-mail: e.palucha@armz.pl, tel. 32 623 06 35
Chrzanów dnia, 12.12.2016r.

Cywilnego,

