Gdańsk, 15.03.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: dostawy czytników kodów 2D na potrzeby realizowanego projektu „Kompleksowy system zarządzania w
firmie Solitech” w ramach RPO WP 2014-2020, poddziałanie 2.2.1

I. Nazwa i adres zamawiającego:
SOLITECH Krzysztof Woliński
ul. Żabi Kruk 14
tel: 58 733 61 20
NIP: 583-257-78-99 REGON: 192904758
II. Przedmiot zamówienia:
1. czytnik kodów 1D/2D przemysłowy z interfejsem RS232
2. czytnik kodów 1D/2D ręczny z interfejsem USB
Cechy przedmiotu zamówienia:
•

oba czytniki: poprawne skanowanie kodów 2D: DataMatrix, QR code w tym etykiet
przedstawionych poniżej

•

czytnik z interfejsem USB musi mieć możliwość emulacji portu COM

III. Wymagania związane z wykonaniem:


termin realizacji w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia zamówienia przez
Zamawiającego;



dostawa na koszt Zamawiającego;

IV. Ofertę należy:
Złożyć w formie pisemnej (osobiście, pocztą elektroniczną) do dnia 23.03.2016 r. do godziny 10:00.
Opcjonalnie można to zrobić z wykorzystaniem Formularza ofertowego (załącznik nr 1)
V. Zapytanie o przedmiot zamówienia:
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Krzysztof
Woliński, tel. 608 460 580 lub kwolinski@solitech.pl
VI. Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena oferty – 100%

Jedynym kryterium oceny ofert będzie ich cena netto. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy,
który zaproponuje w ramach oferty najniższą cenę netto. Cena musi być podana w złotych polskich
lub w euro. W przypadku wyceny w euro zostanie ona przeliczona na złote polskie po kursie
średnim wg NBP z dnia otrzymania oferty.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
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) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnienia funkcji członka organu nadzoru lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) 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.
Poprzez wysłanie oferty, Wykonawca oświadcza, że nie jest wyłączony z możliwości realizacji
zamówienia, ponieważ nie jest powiązany osobowo oraz kapitałowo z Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy.
VII. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
1. Złożenie oferty cenowej (opcjonalnie na Formularzu ofertowym - załącznik 1)

Otrzymałem dnia..................................

.................................................................
podpis

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Dotyczy: dostawy czytników kodów 2D na potrzeby realizowanego projektu „Kompleksowy system zarządzania w
firmie Solitech” w ramach RPO WP 2014-2020, poddziałanie 2.2.1

FORMULARZ OFERTOWY
I. Nazwa i adres Wykonawcy

II. Dane dotyczące Zamawiającego
SOLITECH Krzysztof Woliński
ul. Żabi Kruk 14
tel: 58 733 61 20
NIP: 583-257-78-99 REGON: 192904758
III. Oferuję sprzedaż przedmiotu zamówienia:
L.p.

Opis

1

czytnik kodów 1D/2D
przemysłowy z interfejsem RS232

2

czytnik kodów 1D/2D ręczny z
interfejsem USB

Marka / model

Cena netto

Wartość zamówienia (SUMA)
Słownie: ..............................................................................................................
IV. Oświadczam, że
 po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Data i czytelny podpis

