ZAPYTANIE OFERTOWE (nr 2)
na dostawę trzynastu monitorów komputerowych
dla projektu
Opracowanie nowatorskiej technologii dla proceduralnego kształtowania wiarygodnych środowisk
urbanistycznych na potrzeby zaawansowanych technologicznie gier AAA.
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 będzie realizowane w ramach projektu pn. Opracowanie nowatorskiej technologii dla
proceduralnego kształtowania wiarygodnych środowisk urbanistycznych na potrzeby zaawansowanych
technologicznie gier AAA.
Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lata 20142020;
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa;
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw;
Poddziałanie 1.1.2: Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzynastu fabrycznie nowych monitorów komputerowych, o
następujących parametrach:
Parametr
Przekątna:
Rodzaj matrycy:
Rodzaj podświetlenia:
Rozdzielczość nominalna:
Złącza:

Dodatkowe informacje o matrycy:
Kontrast:
Jasność:
Wielkość plamki:
Czas reakcji plamki:
Kąt widzenia pion:

Wymagania
minimum 24 cale
IPS
LED
1920 x 1080 (Full HD)
Porty wejścia/wyjścia
1 x DSub 15pin
1 x cyfrowe złącze DVI
1 x HDMI
1 x DisplayPort
4 x USB
minimum 25000:1 (dynamiczny)
minimum 250 cd/m2
maksimum 0.27 mm
maksimum 6 ms
minimum 178 °
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Kąt widzenia poziom:
Ilość wyświetlanych kolorów:
Kontrast:
Dodatkowe parametry:

minimum 178 °
16,77 milionów
minimum 1000:1
zgodność z technologią HDCP
spełniane normy jakościowe Energy Star
możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm
Pivot – funkcja pozwalająca na fizyczny obrót ekranu o 90°

Podane powyżej 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.
IV. Terminy i miejsce wykonania zamówienia.
1. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia do dnia 29. Lipca 2016r. do miejsca
realizacji Projektu (miejsce dostawy) – województwo dolnośląskie, ul. Jana Szczyrki 12, 54426
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.
2. Ofertę będącą odpowiedzią na niniejsze zapytanie należy dostarczyć na zaproponowanym
formularzu (stanowiącym zał. nr 1) do dnia 11. Lipca 2016r. do godziny 10:00 do biura Zamawiającego
lub na adres email (w formie skanu oraz dokumentu w formacie PDF) jakub.matuszczak@techland.pl.
Oferta odbiegająca od załączonego wzoru formularza będzie dopuszczona jeżeli zostaną podane
wszystkie wymagane informacje, a w szczególności łączna cena netto i brutto. W przypadku braku
złożenia oświadczeń jak w zaproponowanym formularzu ofertowym, przyjmuje się, że Oferent spełnia
wszystkie warunki w zakresie, którego oświadczenia dotyczą).
3. Do formularza ofertowego, o którym mowa w pkt. 2 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.
4. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych (na mniej niż wszystkie urządzenia 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 usług
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. Kryteria oceny oferty
1. Kryteria formalne, których nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty:
a) oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia (punkt III) oraz terminem i miejscem
wykonania zamówienia (punkt IV)
b) oferowana gwarancja na urządzenia objęte przedmiotem zamówienia nie może być mniejsza
niż 12 miesięcy.
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2. Kryterium oceny ofert będzie cena, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych w
zapytaniu, w tym szczególnie dotyczących parametrów przedmiotu zamówienia, terminu dostawy i
gwarancji. Ocena ofert zostanie dokonana według wzoru:
Wp = (Cmin / Cb) x 100, gdzie:
Wp – wartość punktowa w kryterium „Cena”
Cmin – najniższa cena za wykonanie całości zamówienia netto spośród ofert nie odrzuconych
Cb – cena za wykonanie całości zamówienia netto oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów, spełniająca kryteria
formalne opisane w pkt VI, ppkt. 1.
VIII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1) Maciej Dyczkowski; tel. +48 782 888 385, Email: maciej.dyczkowski@techland.pl;
2) Jakub Matuszczak, tel. +48 512 026 689, Email: jakub.matuszczak@techland.pl.
IX. Klauzule dodatkowe
1. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż
2 ważne oferty, zamawiający dokona wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i
warunki określone w zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielania zamówienia ze względu na niewystarczające
środki finansowe.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania również z innych ważnych
przyczyn, o których będzie zobowiązany powiadomić oferentów.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi Oferentami i nie
publikowania protokołu i wyników z wyboru Wykonawcy/Dostawcy. Zamawiający może poinformować
o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego poprzez wysłanie emaili do poszczególnych Oferentów lub/i
poprzez podanie informacji na tablicy ogłoszeń.
Załącznik 1. Formularz oferty
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OFERTA
Projekt “Opracowanie nowatorskiej technologii dla proceduralnego kształtowania wiarygodnych
środowisk urbanistycznych na potrzeby zaawansowanych technologicznie gier AAA wybranego do
dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lata 20142020”.
W odpowiedzi na ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na dostawę, Przedmiotem zamówienia jest
dostawa trzynastu fabrycznie nowych monitorów komputerowych zgodnych ze specyfikacją
przedstawioną w zapytaniu ofertowym..
1. Nazwa i adres Wykonawcy
Nazwa: ………………………………………………………………………….…………………….
Adres: …………………………………………………………………………………….…………...
Telefon/faks
...........................................................................................................................................
NIP: ………………………………..
2. Oferuję wykonanie przedmiotu 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: ………………………………………………………………………………..,
Do Załącznika nr 1 należy dołączyć dokument wyszczególniający cenę poszczególnych elementów
zamówienia i usług składających się na niniejsze zamówienie.
3. Termin ważności oferty
Przedstawiona oferta jest ważna ……………………………………….. (nie mniej niż 14 dni)
4. Oświadczenia
1. Oświadczam, że określone w pkt. 2 wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Dodatkowe usługi stanowić będą integralną część
dostarczanego towaru.
2. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki realizacji zamówienia, w tym zakres oraz
termin wykonania.

……………………………
(miejscowość)

……………..………
(data)
…………………………...……………………….……
(podpis wykonawcy)
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