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Warszawa, dn. 30.06.2016

Zaproszenie nr 30/06/2016/2 do składania ofert w przedmiocie:
zakup komputera
w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającego w złotych równowartości
kwoty 130 000, 00 Euro ( na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych w CFT PAN,
załącznik nr 1 do zarządzenia 4/05/2014 Dyrektora CFT PAN).

Opis warunków zamówienia lub wykonania usługi


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup komputera. Zakup finansowany jest ze środków w ramach
projektu badawczego DEC-2012/04/A/ST2/00090 „Zjawiska termiczne w zimnych gazach
atomowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

II.

Warunki zamówienia

1. Zamówienie dotyczy zakupu komputera w specyfikacji wyszczególnionej poniżej.
2. Warunkiem jest dostawa wyłącznie sprzętu nowego fabrycznie.
3. Specyfikacja przedmiotu zamówienia dla warunków nie gorszych niż:







komputer stacjonarny, all -in-one;
21.5" 4K (np.: iMac)
8 GB pamięci RAM LPDDR3 1867 MHz na płycie głównej
Dysk twardy 1 TB (5400 obr./min)
Czterordzeniowy procesor Intel Core i5 3,1 GHz (Turbo Boost do 3,6 GHz)
Intel HD Graphics 6200

4. Wymagania szczegółowe:
1) Cena brutto zamawianego komputera (bez opcji) nie przekracza kwoty: 9 000 PLN.
2) Płatność nastąpi na podstawie umowy kupna sprzedaży oraz faktury VAT wystawionej na
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46, REGON:

000844815, NIP: 525-000-92-81

III.

Oferta

Oferta powinna zawierać:




Dokładny opis specyfikacji.
Wycenę wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia – dostawy.

IV.

Kryteria wyboru ofert

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowią
 cena: 90 %
 termin dostawy: 10 %

V.

Warunki końcowe

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie pisemnych ofert, w zamkniętej kopercie z
dopiskiem: „Oferta na komputera do zaproszenia nr 30/06/2016/2”, w terminie do dnia 7 lipca
2016 roku do godz. 12:00 na adres CFT PAN, pok. 301 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.0012.00).
- Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby CFT PAN. Oferty złożone po
upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
- Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.
- Centrum Fizyki Teoretycznej PAN zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz
odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków
prawnych i finansowych. Niniejsza procedura zakupu w/w sprzętu opiera się na postanowieniach
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w CFT PAN, wymienionego w tytule dokumentu, a
dotyczy udzielenia zamówienia publicznego poza ustawą, w trybie z "wolnej ręki".
Oferty nie spełniające wymagań sprecyzowanych powyżej nie będą rozpatrywane.

