Wrocław, 13/11/2017
Działanie:
Sektorowe programy B+R
Umowa nr:
POIR.01.02.00-00-0176/17-00
Tytuł projektu: Projekt platformy online z rozbudowanym systemem społecznościowym i
e-commerce, oraz zaawansowanym modułem analityki e-marketingowej.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2
na dostawę czterech zestawów komputerowych.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Techland Sp. z o.o.
ul. Żółkiewskiego 3
63 - 400 Ostrów Wielkopolski
tel. +48 62 737 27 47
faks +48 062 737 27 49
NIP: 622 24 68 959
II. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.
Projekt platformy online z rozbudowanym systemem społecznościowym i e-commerce, oraz
zaawansowanym modułem analityki e-marketingowej.
Projekt został zarekomendowany do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach umowy o
dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0176/17-00.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech kompletnych, fabrycznie nowych zestawów
komputerowych - posiadających podzespoły oraz parametry nie gorsze niż wyszczególnione poniżej.
Podane parametry należy traktować jako potencjalnie minimalne do spełnienia, z zastrzeżeniem, że
zaproponowany sprzęt musi spełniać normy techniczne i bezpieczeństwa wymagane przepisami na
terenie Unii Europejskiej. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia.
KOD CPV: 30214000-2 Stacje Robocze

Dwa zestawy komputerowe “power” o specyfikacji :
Komputer przenośny, Posiadający jasną, matową obudowę, o łącznej wadze nie większej niż 2,3 kg.
Ekran o przekątnej ekranu od 15,6 cala oraz matowej matrycy o rozdzielczości co najmniej Full HD.
Komputer musi posiadać zintegrowaną kartę sieci bezprzewodowej w standardach: 802.11a/b/g/n/ac
oraz obsługę Bluetooth w standardzie 4.2 lub nowszym. Wymagane złącza - co najmniej 3 gniazda
USB - w tym co najmniej jedno w standardzie USB 3.1 oraz jedno w standardzie USB-C z obsługą
Thunderbolt, co najmniej 1 gniazdo Mini Display Port oraz HDMI
Dysk - szybki SSD o pojemności co najmniej 512 GB oraz dysk talerzowy o pojemności co najmniej
1TB.
Pamięć ram - co najmniej 16 GB ram o taktowaniu nie niższym niż 2400 Mhz.

Procesor - posiadający co najmniej 4 fizyczne rdzenie o taktowaniu bazowym nie mniejszym niż 2,8
GHz. Wykonany w litografii 14nm lub mniejszej - posiadający współczynnik TDP na poziomie 45W lub
niższym.
Dedykowana wydajna karta graficzna - posiadająca co najmniej 6 GB własnej pamięci oraz o mocy
obliczeniowej co najmniej 3500 Gflops (single precision), posiadająca szczytowy współczynnik
wypełnienia (Fillrate) pikseli na poziomie minimum 66 Gp/sek. oraz ze szczytowym współczynnikiem
wypełniania tekstur na poziomie minimum 110 Gt/sek. Obsługująca instrukcje DirectX 12.1 oraz
OpenGl 4.5.
System operacyjny - aktualny 64-bitowy system operacyjny w wersji profesjonalnej, zaprojektowany
do pracy w domenie środowisku z centralnym serwerem i jednorazową autoryzacją użytkownika do
zasobów lokalnych i sieciowych, umożliwiającym zdalne zarządzanie stacją roboczą, system
wspierający definiowanie i wymuszanie zasad bezpieczeństwa oraz zarządzanie instalacją
oprogramowania. Posiadający wsparcie techniczne producenta.

Wymagane Akcesoria:
Zestaw Klawiatura i mysz bezprzewodowa: w kolorze czarnym - komunikujące się z komputerem
za pomocą interfejsu Bluetooth 4.0 lub nowszego. Klawiatura musi posiadać klawisze
alfanumeryczne, oraz smukłą budowę (długość maksymalnie 39 cm, szerokość maksymalnie 12 cm)
Mysz powinna być przystosowana do pracy zarówno prawo jak i leworęcznej oraz posiadać co
najmniej 3 przyciski.
Adapter złącz - Adapter USB-C - umożliwiający podłączenie do komputera jednocześnie - dwóch
urządzeń przez standard USB.3.0 oraz co najmniej jednego urządzenia HDMI oraz kabla sieciowego
LAN.
Monitor Graficzny - co najmniej 27 cali - posiadający wejścia DisplayPort oraz hdmi. Monitor
powinien posiadać obudowę w kolorze jasnym o bardzo wąskich ramkach bocznych - nie grubszych
niż 3 mm po bokach ekranu oraz zakrzywiony ekran o rozdzielczości co najmniej 2560 x 1400 pikseli.
Powinien posiadać matową matrycę jasności co najmniej 300 cd/m wykonaną w technologii VA.
Monitor musi obsługiwać technologię FreeSync oraz technologię ograniczenia zmęczenia oczu Flicker Free.

Dwa zestawy komputerowe “design” o specyfikacji:
Komputer przenośny, Posiadający, smukłą metalową obudowę, o łącznej wadze nie większej niż
1,85 kg, oraz o wymiarach nie większych od 2cm x 37 cm x 26 cm. Komputer powinien posiadać
podświetlaną klawiaturę oraz touchpad z obsługą multitouch.
Ekran o przekątnej ekranu od 15,6 cala oraz matowej matrycy o rozdzielczości co najmniej Full HD
oraz obsługujący 100% barw sRGB.
Komputer musi posiadać zintegrowaną kartę sieci bezprzewodowej w standardach: 802.11a/b/g/n/ac
oraz obsługę Bluetooth w standardzie 4.2 lub nowszym. Wymagane złącza - co najmniej 2 gniazda
USB 3.0 oraz dwa gniazda w standardzie USB-C z obsługą Thunderbolt, co najmniej jeden port HDMI
Dysk - szybki SSD o pojemności co najmniej 512 GB.
Pamięć ram - co najmniej 16 GB ram o taktowaniu nie niższym niż 2400 Mhz.
Procesor - posiadający co najmniej 4 fizyczne rdzenie o taktowaniu bazowym nie mniejszym niż 2,8
GHz. Wykonany w litografii 14nm lub mniejszej - posiadający współczynnik TDP na poziomie 45W lub
niższym.

Dedykowana wydajna karta graficzna - posiadająca co najmniej 4 GB własnej pamięci oraz o mocy
obliczeniowej co najmniej 2200 Gflops (single precision), posiadająca szczytowy współczynnik
wypełnienia (Fillrate) pikseli na poziomie minimum 46Gp/sek. oraz ze szczytowym współczynnikiem
wypełniania tekstur na poziomie minimum 70 Gt/sek. Obsługująca instrukcje DirectX 12.1 oraz
OpenGl 4.5.
System operacyjny - aktualny 64-bitowy system operacyjny w wersji profesjonalnej, zaprojektowany
do pracy w domenie środowisku z centralnym serwerem i jednorazową autoryzacją użytkownika do
zasobów lokalnych i sieciowych, umożliwiającym zdalne zarządzanie stacją roboczą, system
wspierający definiowanie i wymuszanie zasad bezpieczeństwa oraz zarządzanie instalacją
oprogramowania. Posiadający wsparcie techniczne producenta.

Wymagane Akcesoria:
Zestaw Klawiatura i mysz bezprzewodowa: w kolorze czarnym - komunikujące się z komputerem
za pomocą jednego małego odbiornika USB - odbiornik może wystawać poza obrys gniazda usb nie
dalej niż 1cm . Klawiatura musi posiadać klawisze alfanumeryczne , podświetlenie oraz wbudowany
akumulator. Mysz powinna być ergonomicznie wyprofilowana dla osoby praworęcznęj z podparciem
dla kciuka. Sensor myszki powinien posiadać dokładność co najmniej 1500 dpi oraz umożliwiać pracę
na szkle. Myszka powinna posiadać co najmniej 7 klawiszy, w tym 4 w zasięgu pracy kciuka.
Adapter złącz - Adapter USB-C - umożliwiający podłączenie do komputera jednocześnie - dwóch
urządzeń przez standard USB.3.0 oraz co najmniej jednego urządzenia HDMI oraz kabla sieciowego
LAN.
Monitor Graficzny - co najmniej 27 cali - posiadający wejścia DisplayPort oraz hdmi. Monitor
powinien posiadać obudowę w kolorze jasnym o bardzo wąskich ramkach bocznych - nie grubszych
niż 3 mm po bokach ekranu oraz zakrzywiony ekran o rozdzielczości co najmniej 2560 x 1400 pikseli.
Powinien posiadać matową matrycę jasności co najmniej 300 cd/m wykonaną w technologii VA.
Monitor musi obsługiwać technologię FreeSync oraz technologię ograniczenia zmęczenia oczu Flicker Free.
Wszystkie zamawiane elementy powinny posiadać z oficjalnej, legalnej dystrybucji odpowiedniej dla
miejsca realizacji projektu oraz posiadać 24 miesięczną gwarancję - chyba że w opisie przedmiotu
jest wyszczególnione inaczej.

IV. Warunki uczestnictwa w postępowaniu oraz terminy i miejsce wykonania zamówienia.
1. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia najpóźniej do 30. Listopada 2017r.
Realizacja zostanie uznana za przeprowadzoną w momencie dostarczenia do miejsca realizacji
Projektu (miejsce przeprowadzenia wdrożenia) – województwo dolnośląskie, ul. Jana Szczyrki 12,
54-426 Wrocław.
Dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia w przypadku zadziałania czynników, na
które zarówno Zamawiający jak i Oferent nie mają wpływu, w tym wystąpienie tzw. Siły Wyższej.
Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu realizacji zamówienia z winy Wykonawcy po terminie
wynagrodzenie zostanie pomniejszone o 1% wartości etapu zamówienia.
2. Ofertę będącą odpowiedzią na niniejsze zapytanie należy dostarczyć na zaproponowanym
formularzu (stanowiącym zał. nr 1) włącznie do 21. Listopada 2017r. do końca dnia (tj. do godziny
24:00) do biura Zamawiającego lub na adres e-mail (w formie skanu oraz dokumentu w formacie
PDF) przetargi@techland.pl .

3. Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na dołączonym do zapytania ofertowego wzorze
(załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Złożenie oferty na innym/zmodyfikowanym wzorze lub jego
całkowite pominięcie skutkować będzie odrzuceniem oferty. Do w/w formularza należy dołączyć
specyfikację techniczną, z której wyraźnie będzie wynikać w jaki sposób spełnione są warunki
techniczne określone w zapytaniu, opisane w pkt. III. - Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik ten
musi być dokumentem dołączonym do Formularza. Niespełnienie wymagań technicznych powoduje
wykluczenie Oferenta.
4. Oferent jest zobowiązany również do złożenia oświadczenia (m.in. o braku powiązań osobowych i
kapitałowych oraz oświadczenia o zachowaniu poufności informacji) – zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
5. Do formularza ofertowego, o którym mowa w pkt. IV ppkt. 2 należy dołączyć :
-dodatkowe oświadczenie dotyczące realizacji minimum 3 podobnych dostaw w ciągu ostatnich 48
miesięcy, którego stanowi wzór nr 3 do zapytania. Celem spełnienia tego warunku potencjalny
oferent powinien wykazać, że zrealizował min. 3 inne usługi/dostawy/roboty:
o na kwotę większą, równą lub mniejszą (mniejszą nie bardziej niż 25% wartości
zaproponowanej w ofercie);
o których zakres rzeczowy dot. towaru/usług tożsamego podmiotowego z przedmiotem
niniejszego zapytania (nie dotyczy parametrów technicznych, ale rodzaju
dostarczanego towaru/usług.)
Wyżej wymienione warunki nie będą stanowić kryteriów oceny oferty, będą natomiast decydować o
dopuszczalności uczestnictwa danego oferenta w postępowaniu ofertowym.
6. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych (na mniej niż wszystkie funkcjonalności objęte
niniejszym Zapytaniem).
V. Opis sposobu obliczenia ceny.
Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w
niniejszym zapytaniu i uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do jego realizacji. Do Załącznika nr 1
należy dołączyć dokument wyszczególniający cenę poszczególnych elementów zamówienia i
komponentów składających się na niniejsze zamówienie, wyszczególnionych w punkcie III.
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia cen w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych
rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.
Cenę należy podać w złotych polskich: netto oraz brutto z wyodrębnieniem podatku VAT. Cenę oferty
należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. z dokładnością do 1 grosza.
VI. Warunki formalne, których niespełnienie powoduje odrzucenie oferty:
1.
2.

Oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia (punkt III) oraz warunkami
uczestnictwa w postępowaniu oraz terminami i miejscem wykonania zamówienia (punkt IV);
Do postępowania nie są dopuszczeni Oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. 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 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
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

3.

Warunkami uczestnictwa w postępowaniu, pozwalającymi na stwierdzenie zdolności Oferenta do
wykonania przedmiotu zamówienia są:

a) Doświadczenie w funkcjonowaniu Oferenta na rynku (okres od rozpoczęcia działalności nie
krótszy niż 2 lata);
b) Doświadczenie w realizacji zadań o charakterystyce, skali i złożoności nie mniejszej od
niniejszego zamówienia (doświadczenie to winno być potwierdzone oświadczeniem wykazem przynajmniej trzech zrealizowanych zadań w przeciągu ostatnich 48 miesięcy)
VII. Kryteria oceny oferty, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych w zapytaniu,
w tym szczególnie dotyczących parametrów przedmiotu zamówienia, terminu dostawy i gwarancji
oraz warunków formalnych określonych w punkcie VI, będą:
a) Cena - stanowiąca 95% sumy ogólnej punktów
Obliczana według wzoru:
Wp = [(Cmin / Cb) x 95], gdzie:
Wp – wartość wynik w kryterium „Cena”
Cmin – najniższa cena netto za wykonanie całości zamówienia spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena netto za wykonanie całości zamówienia oferty badanej
b) Okres trwania Gwarancji komputera przenośnego - stanowiący 5% sumy ogólnej punktów
Obliczana według wzoru:
Wp = [(Gb / Gmax) x 5], gdzie dla kryterium “Gwarancji komputera przenośnego”:
Wp - oznacza wynik uzyskany w tym kryterium
Gb - oznacza ilość punktów uzyskanych przez ofertę ocenianą tym kryterium
Gmax - oznacza najwyższą ilość punktów uzyskanych w tym kryterium spośród ofert
nieodrzuconych
Wartość parametrów Gb oraz Gmax oparta jest o poniższe przedziały:
Gwarancja udzielona na okres poniżej 36 miesięcy - 0 pkt.
Gwarancja udzielona na okres 36 miesięcy lub wyższy - 5 pkt
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów, spełniająca warunki
formalne opisane w pkt VI.
VIII. Kontakt z Zamawiającym.
Wszelkich informacji dotyczących warunków zapytania ofertowego przedstawiciele Zamawiającego
udzielają pod adresem e-mail: przetargi@techland.pl.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielenia dodatkowych informacji do czasu przesłania
przez Oferenta oświadczenia o zachowaniu poufności podpisanego przez osobę uprawnioną do
reprezentowania podmiotu, w szczególności gdy mogłaby zostać ujawniona tajemnica handlowa lub
wewnętrzne procedury Zamawiającego (dopuszczalna forma: skan).
IX. Klauzule dodatkowe
1. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż
dwie ważne oferty, zamawiający dokona wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie
kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielania zamówienia ze względu na
niewystarczające środki finansowe.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
4. Po zakończeniu postępowania Zamawiający upubliczni jego wynik zgodnie z obowiązującymi
wytycznymi.
5. W razie niejasności w otrzymanych ofertach, które mogłyby mieć wpływ na wybór Oferenta,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do złożenia wyjaśnień/uzupełnień do
oferty. Wezwanie do złożenia uzupełnień zostanie wysłane do Oferenta drogą mailową. Na złożenie
uzupełnień Oferent będzie miał 3 dni robocze. W przypadku niejasności, Zamawiający będzie równo

traktował wszystkich Oferentów. W przypadku, gdy tylko jedna Oferta będzie wymagała
wyjaśnień/uzupełnień, Zamawiający zastrzega sobie prawo nieinformowania pozostałych Oferentów o
przesłaniu wezwania do uzupełnienia Oferty.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2 - Formularz Oferty
…………….., …/…/2017r.
(miejscowość, data)
Działanie:
Sektorowe programy B+R
Umowa nr:
POIR.01.02.00-00-0176/17-00
Tytuł projektu: Projekt platformy online z rozbudowanym systemem społecznościowym i
e-commerce, oraz zaawansowanym modułem analityki e-marketingowej.

Formularz oferty do zapytania ofertowego nr 2
na dostawę czterech zestawów komputerowych.

Adres przesłania formularza ofertowego za pośrednictwem poczty elektronicznej:
przetargi@techland.pl
Nazwa, adres siedziby Zamawiającego oraz
Techland Sp. z o.o.
ul. Żółkiewskiego 3
63 - 400 Ostrów Wielkopolski
tel. +48 62 737 27 47
faks +48 062 737 27 49
NIP: 622 24 68 959
Miejsce realizacji zamówienia:
Techland Sp. z o.o.
ul. Jana Szczyrki 12
54-426 Wrocław

Oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 13.11.2017

1. Nazwa i adres Oferenta
Nazwa: ………………………………………………………………………….…………………….
Adres: …………………………………………………………………………………….…………...
Telefon/faks .............................................................................................................................
NIP: ……………………………………………………………………………………………………..
E-mail: ………………………………..………………………………..………………………………..

2.Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia za cenę:
cena za całość realizacji zamówienia netto: ……………………………………………………. zł
cena za całość realizacji zamówienia brutto: …………………………………………………… zł
w tym podatek VAT: stawka ..….%, tj. ……………………………. zł
słownie brutto: ………………………………………………………………………………..,
3. Termin ważności oferty
Przedstawiona oferta jest ważna ……. dni (nie mniej niż 30 dni), liczonych od daty zamknięcia
terminu składania ofert
4. Gwarancja
Oferent udzieli na komputer przenośny gwarancji w wymiarze:
□ 24 miesięcy
□ 36 miesięcy
□ …… miesięcy
5. Załączniki:
Do niniejszej oferty załączono:
□ Oświadczenie (m.in. o braku powiązań osobowych i kapitałowych zgodnie oraz zachowaniu
poufności) zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego;
□ Oświadczenie dot. zrealizowanych dostaw/usług/robót w ciągu ostatnich 48 miesięcy, zgodnie z
załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego;
□ Dodatkowy załącznik uwzględniający specyfikację/parametry techniczne przedmiotu zamówienia
(załącznik uwzględniający minimalne parametry techniczne wynikające z treści zapytania).

…………………………….
Podpis i pieczęć oferenta

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2– Oświadczenia
…………….., …/…/2017r.
(miejscowość, data)
Działanie:
Sektorowe programy B+R
Umowa nr:
POIR.01.02.00-00-0176/17-00
Tytuł projektu: Projekt platformy online z rozbudowanym systemem społecznościowym i
e-commerce, oraz zaawansowanym modułem analityki e-marketingowej.

Oświadczenia oferenta - do zapytania ofertowego nr 2
na dostawę czterech zestawów komputerowych.
Nazwa Oferenta
Nazwa: ………………………………………………………………………….…………………….
NIP: ……………………………………………………………………………………………………..
Świadomy wymagań/zapisów wynikających z treści zapytania ofertowego nr 2 oświadczam, w
imieniu podmiotu, który reprezentuję, że:
●

Nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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 udziałów lub co najmniej 10% akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

●

Zobowiązuje się do zachowania poufności w obszarze prowadzonego postępowania
ofertowego, w tym nieujawniania osobom trzecim/postronnym informacji uzyskanych od
Zamawiającego w toku trwania postępowania.

●

Określone formularzu ofertowym wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

●

Zapoznałem się / zapoznaliśmy się i akceptuję / akceptujemy warunki realizacji zamówienia
wynikające z zapytania ofertowego, w tym zakres oraz termin wykonania przedmiotu
zamówienia.

●

Podmiot posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej
zapytaniem ofertowym.

●

Podmiot posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

●

Podmiot nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość
nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte
zarządzeniem komisarycznym lub sądowym;

Prawdziwość powyższych danych oraz wszystkich wymaganych załączników przedłożonych do
Oferty potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej oraz kontraktowej.

…………………………...……………………….……
Podpis i pieczęć Oferenta

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2 – Oświadczenie dot. zrealizowanych dostaw/usług/robót
…………….., …/…/2017r.
(miejscowość, data)
Działanie:
Sektorowe programy B+R
Umowa nr:
POIR.01.02.00-00-0176/17-00
Tytuł projektu: Projekt platformy online z rozbudowanym systemem społecznościowym i
e-commerce, oraz zaawansowanym modułem analityki e-marketingowej.

Oświadczenie dot. zrealizowanych dostaw/usług/robót w ciągu ostatnich 48 miesięcy
- do zapytania ofertowego nr 2
na dostawę czterech zestawów komputerowych.

Nazwa Oferenta
Nazwa: ………………………………………………………………………….………………………
NIP: ……………………………………………………………………………………………………..
L Zakres rzeczowy zrealizowanego zamówienia
p (opis przedmiotu zamówienia)
.

Nazwa
zamawiające
go

Wartość
zamówienia
(w PLN)

Data
realizacji
usługi/do
stawy

Dostarczo
no
referencje
(TAK/NIE)

1

2

3

4
5

…………………………...……………………….……
Podpis i pieczęć Oferenta

