Łódź 05.09.2012

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU nr 5/2012.
Tryb udzielania zamówienia zgodny z zasadami opublikowanymi w załączniku do Uchwały nr 1512/11
Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 września 2011 roku, stosowanymi dla zamówień, których
wartość przekracza wyrażoną w złotówkach równowartość kwoty 14 000,00 EUR.
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
„Marcom” Teresa Kozanecka
91-204 Łódź ul. Traktorowa 128
NIP: 729-011-66-24 Regon 472407492
DOTYCZY DZIAŁANIA:
Dofinansowanie projektu w ramach regionalnego projektu operacyjnego województwa łódzkiego na
lata 2007 -2013.
OŚ PRIORYTETOWA III:
Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.
DZIAŁANIE III.6:
Rozwój mikro – i małych przedsiębiorstw.
NUMER KONKURSU:
RPLD.03.06.00-3/11
TYTUŁ PROJEKTU:
Wzrost konkurencyjności firmy „Marcom” Teresa Kozanecka poprzez rozbudowę mobilnej oraz stacjonarnej bazy
warsztatowej.
NUMER WNIOSKU:
WND-RPLD.03.06.00-00-283/11
PRZEDMIOT I WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. Nawigacja GPS wraz z kamerą cofania oraz oprogramowaniem w ilości szt.6 ( słownie: sześć )
- zgodna ze specyfikacją techniczną zamieszczoną w zał. nr 1 pkt 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Komputer klasy „tablet” wzmocniony wraz z zestawem akcesoriów w ilości szt. 1 ( słownie:
jeden ) - zgodny ze specyfikacją techniczną zamieszczoną w zał. nr 1 pkt 2 do niniejszego
ogłoszenia.
3. Komputer klasy „tablet” wraz z zestawem akcesoriów w ilości szt. 2 ( słownie: dwa ) - zgodny
ze specyfikacją techniczną zamieszczoną w zał. nr 1 pkt 3 do niniejszego ogłoszenia.
Dostawca oświadczy iż na terenie Polski znajduje się serwis posiadający autoryzację
producenta na wykonywanie usług serwisowych na przedmiocie zamówienia.
Dostawca udzieli przynajmniej 12 mc pisemnej gwarancji na przedmiot zamówienia
obejmującej koszty materiałowe jak i koszty nie materiałowe wykonywanych potencjalnych
napraw.
Dostawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem
zamówienia przez okres minimum 10 lat od daty dokonania dostawy.
Dostawca uwzględni w ofercie wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ( nie obejmujących całego zamówienia ).

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
Oferta powinna zawierać całkowitą wartość NETTO dostawy przedmiotu zamówienia,
uwzględniającą wszelkie koszty związane z jego dostarczeniem.

KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
Cena NETTO – 100 %
Na podstawie wzoru:
najniższa oferowana cena NETTO spośród wszystkich waż nich ofert
C= ------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 %
Cena NETTO oferty badanej
C = ilość punktów oferty badanej

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów spośród
nieodrzuconych ofert. W wypadku uzyskania najwyższej ilości punktów przez więcej niż jedną ofertę,
za najkorzystniejszą zostanie uznana ta spośród nich, która zawiera najniższą cenę NETTO.

NIEPRZEKRACZALNY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2012

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
„MARCOM” Teresa Kozanecka
91-204 Łódź ul. Traktorowa 128
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
20.09.2012 godzina 16.00 ( decyduje data wpływy / złożenia oferty do Zamawiającego ).

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:
1. Pełne dane Oferenta.
2. Dane Zamawiającego; to jest:
„Marcom” Teresa Kozanecka
91-204 Łódź ul. Traktorowa 128

NIP: 729-011-66-24 Regon 472407492
3.

Numer przetargu oraz datę jego ogłoszenia; to jest:
Przetarg nr 5/2012 ogłoszony dnia 31.09.2012.

4. Datę sporządzenia oferty.
5. Pełne dane projektu; to jest:
DOTYCZY DZIAŁANIA:
Dofinansowanie projektu w ramach regionalnego projektu operacyjnego województwa łódzkiego na
lata 2007 -2013.
OŚ PRIORYTETOWA III:
Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.
DZIAŁANIE III.6:
Rozwój mikro – i małych przedsiębiorstw.
NUMER KONKURSU:
RPLD.03.06.00-3/11
TYTUŁ PROJEKTU:
Wzrost konkurencyjności firmy „Marcom” Teresa Kozanecka poprzez rozbudowę mobilnej oraz
stacjonarnej bazy warsztatowej.
NUMER WNIOSKU:
WND-RPLD.03.06.00-00-283/11

6. Przedmiot zamówienia; to jest:
1.
Nawigacja GPS wraz z kamerą cofania oraz oprogramowaniem w ilości szt.6 ( słownie: sześć ) zgodna ze specyfikacją techniczną zamieszczoną w zał. nr 1 pkt 1 do ogłoszenia o przetargu.
2.
Komputer klasy „tablet” wzmocniony wraz z zestawem akcesoriów w ilości szt. 1 ( słownie:
jeden ) - zgodny ze specyfikacją techniczną zamieszczoną w zał. nr 1 pkt 2 do ogłoszenia o przetargu.
3.
Komputer klasy „tablet” wraz z zestawem akcesoriów w ilości szt. 2 ( słownie: dwa ) - zgodny
ze specyfikacją techniczną zamieszczoną w zał. nr 1 pkt 3 do ogłoszenia o przetargu.

7. Cenę NETTO oraz BRUTTO.
8. Nieprzekraczalny termin realizacji dostawy.
9. Oświadczenie o zapoznaniu się z zakresem i warunkami zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.
W przypadku złożenia oferty Oferent jest związany ofertą przez okres jednego miesiąca.
Niniejsze ogłoszenie wraz z załącznikami jest dostępne:
W formie „papierowej” w biurze firmy „MARCOM” Teresa Kozanecka pod adresem
91-204 Łódź ul. Traktorowa 128
W formie elektronicznej na stronie http://www.marcom-serwis.pl

Łódź 05.09.2012

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE
PRZETARGU nr 5/2012 Z DNIA 05.09.2012.
SPECYFIKACJA KRYTYCZNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH ZAMAWIANYCH URZĄDZEŃ:
PKT 1 dot. Nawigacja GPS wraz z kamerą cofania oraz oprogramowaniem.
• Przekątna ekranu 5”.
• Ekran dotykowy.
• Współpraca z kartą pamięci Flash.
• AV In dla kamery cofania z funkcją Tiger.
• Kamera cofania ( montowana w zderzak lub na skaju dachu ).
• Oprogramowanie z 100% pokryciem sieci drogowej w Polsce; oraz możliwością wyszukiwania
lokalizacji wg adresów oraz kodów pocztowych oraz optymalizacją tras przejazdu.
• Możliwość aktualizacji oprogramowania on-line – abonament.
PKT 2 dot. Komputer klasy „tablet” wzmocniony wraz z zestawem akcesoriów.
• Przekątna ekrany 8”.
• Rozdzielczość 1024 x 600.
• Ekran dotykowy.
• Pamięć Ram 2 GB.
• Dysk 160 GB.
• 2 X USB 2.0.
• RS 232C.
• Komunikacja WiFi 802.11 B/G; Bluetooth.
• Bezpieczna wysokość upadkowa 1m.
• Zakres temperatur pracy 0 – 55 C.
• Pyłoodporny.
• System operacyjny posiadający GUI umożliwiający obsługę oprogramowania
diagnostycznego.
• Ładowarka samochodowa.
• Ładowarka sieciowa.
• Torba na komputer.
PKT 3 dot. Komputer klasy „tablet” wraz z zestawem akcesoriów.
• Przekątna ekranu 10”.
• Rozdzielczość 1900 x 1200.
• Ekran dotykowy ( multi ).
• Pamięć Ram 1 GB.
• Pamięć Flash 64 GB.
• Obsługa kart pamięci Micro SD.
• Komunikacja WiFi 802.11 B/G; Bluetooth; 3G ( 4G ready ) Wbudowany lub zewnętrzny USB.
• GPS.
• Złącze USB.
• System operacyjny posiadający GUI.
• Ładowarka samochodowa.
• Ładowarka sieciowa.
• Uchwyt samochodowy.
• Stacja dokująca z klawiaturą.
• Torba na komputer.

