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ZAPYTANIE OFERTOWE na 

„Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe związane z weryfikowaniem i 

przyjmowaniem zamówień oraz bieżącym monitorowaniem ich realizacji”  

 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013 Działanie 8.2 

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Wniosek o dofinansowanie nr 

WND-POIG.08.02.00-14-097/14.  

 

I. Zamawiający: Print & Display (Polska) Sp. z o.o. ul. Bokserska 71, NIP: 5210530592, 

REGON 010329258, realizujący Projekt pn. „Wdrożenie systemu B2B automatyzującego 

procesy biznesowe związane z weryfikowaniem i przyjmowaniem zamówień oraz bieżącym 

monitorowaniem ich realizacji” dofinansowany w ramach  Działania 8.2 POIG 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia:  

 
1) Zakup urządzeń do skanowania, magazynowania , oraz obsługi magazynów zgodnie z 

wyszczególnieniem poniżej : 
a. Zakup manualnych skanerów -2 szt  

i. Skaner czytający kod max 12  
ii. Prędkość 1 sec 
iii. Bezprzewodowy  

b. Zakup skanerów przemysłowych – 6szt  
i. Współpraca z maszynami etykietującymi (oznaczenie barcodami) 
ii. Prędkość 1 sec 
iii. Bezprzewodowy 

iv. Prędkość odczytu poniżej 1sec  
c. Zakup stacji komputerowych -3 szt  

i. Procesor czterordzeniowy 
ii. Dysk 500 GB  (7.2 Rpm) 
iii. 2 GB2 DDR 3 

iv. Zintegrowana karta graficzna  

d. Zakup monitorów przemysłowych LCD – 4szt 
i. Dotykowy ekran  
ii. Przemysłowy  

e. Przeprowadzenie asysty wdrożeniowej – polegającej na instalacji , uruchomieniu 
oprogramowania zgodnie z załącznikiem  

 
III. Wymagania związane przedmiotem zamówienia: 

  
1. Termin realizacji zamówienia:  

a) Rozpoczęcie realizacji zamówienia – od dnia wyboru oferty 

b) Zakończenie realizacji zamówienia: 3 tygodnie od dnia wyboru oferty  

2. Sposób realizacji: dostarczenie oprogramowania w formie elektronicznej lub fizycznej do 

31.08.2015 wraz z wyżej wymienionymi urządzeniami podłączonymi do współpracy z aplikacją  
3. Sposób obliczenia ceny:  

a) Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia, niezbędne do zrealizowania 

zamówienia 
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4. Sposób i termin zapłaty: przelew w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty 
5. Inne elementy związane z realizacją zamówienia:  

a) Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.  

b) wykonawca związany jest ofertą 30 dni od daty terminu składnia ofert lub po podpisaniu umowy. 
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert  

6. Załącznik dotyczący oferty  
IV. Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w formie mailowej na adres lukasz@printdisplay.pl  

w terminie do dnia 06.08.2015 (godz 15:00) (dokumenty podpisane, parafowane na każdej stronie 
wraz z pieczątką). 

V. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności bez zastosowania 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 
VI. Kryteria oceny ofert:  

1. Cena – waga 100% 

VII. Pozostałe informacje: 
1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności bez zastosowania przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
2. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez 

podania przyczyny. 

4. Zamawiający powiadomi zwycięzcę drogą jaką została przysłana oferta 
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