
  

 

Łódź, dn. 17.09.2012  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (ZAMÓWIENIE PONIŻEJ 14 tys. EURO) 

   

 

1. Zamawiający 

Project Life 93-509 Łódź ul. Paderewskiego 8/30 

NIP: 7292323801 

Regon: 472909851 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1-5, 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. nr 113, poz. 759 tekst jednolity z 

późniejszymi zmianami) 

3. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej  RPO WŁ 

„Rozwój przedsiębiorstwa PROJECT LIFE poprzez inwestycję w wyposażenie 

restauracji samoobsługowej.” 

4. Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest 

projekt 

III Oś priorytetowa RPO WŁ: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość 

Działanie III.6 : Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw 

5. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Zestaw sprzętu systemu gastronomicznego wraz z oprogramowaniem 

- Minimalne parametry techniczne zestawu: 
- serwer bazy danych – 1 szt., typ procesora: 2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB, 

system operacyjny, pamięć RAM 2 GB PC3-10600, pojemność HDD 500 GB HDD 
7200, karta graficzna: zintegrowana, porty Video: VGA (15 pin D-Sub), DVI-D, 
interfejs sieciowy: 10/100/1000 Mbit/s, napęd optyczny: DVD±RW, złącza 
zewnętrzne: 8 x USB 2.0 (4 x tył, 4 x przód) 2 x PS/2 (1 x zielony mysz, 1 x 
fioletowy klawiatura), wymiary: 100 x 338 x 378.5 mm, waga 7.6 kg 

- drukarka zamówień – 2 szt., wydruki: typ wydruku: termiczny; prędkość druku: 
150 mm/s; szer. wydruku: 72 mm; szerokość papieru: 50 - 82,5 mm; obcinacz: 
rodzaj obcinacza: cięcie pełne lub częściowe; mechanizm drukujący: żywotność 
głowicy drukującej: ~100km wydruku; dostępne interfejsy: USB+Ethernet, 
wymiary: 152x204x150mm (SxWxG); waga: 1,6 kg, dostępne akcesoria: osłona 
przeciwzalaniowa, sygnalizator dźwiękowy (podłączany do portu szuflady), funkcje 
specjalne: regulacja szerokości komory papieru, wbudowane otwory 
zawieszeniowe, wydruk etykiet. 

- drukarka fiskalna – 2 szt., typ wydruku: termiczny (prędkość 150mm/s), 
mechanizm drukujący: 1 x 57 mm, nośnik kopi elektronicznej: karta SD, 
wyświetlacz klienta/operator 4 x 20 znaków, interfejs komunikacyjny 2 x RS232, 



  

 

1x USB, panel operatora: pojemnościowy podświetlany, wydruk faktur VAT, 
gwarancja 12 miesięcy. 

- terminal z czytnikiem kart mag. – 2 szt., ekran 15'', dostępne technologie 
dotykowe: IntelliTouch, procesor 2.2 GHz, pamięc RAM 1 GB,  HDD 160 GB, 
System operacyjny, • Interfejsy: 3 x RS232, 2 x RS232 12 V, 1 x, Ethernet, 1 x 
LTP, 2 x PS2, 1 x szuflada/modem, 7 x USB 2.0, slot pamięci CF, złącze 24V 
(zasilanie paragonowek), opcjonalnie czytnik kart magnetycznych, czytnik kodów 
kreskowych, wyświetlacz znakowy, czytnik linii papilarnych, gwarancja 36 
miesięcy. 

- szuflada – 2 szt., prowadnice kulkowe wózka, szczelina wrzutowa, otwieranie 
impulsem lub kluczem, podwójne przegrody na banknoty, niezwykle wytrzymała 
konstrukcja, uchwyt do montażu pod blatem, gwarancja 12 miesięcy. 

- czytnik kodów kreskowych – 2 szt., typ wydruku: termiczny; prędkość druku: 150 
mm/s; szer. wydruku: 72 mm; szerokość papieru: 50 - 82,5 mm; jednoliniowy 
skaner laserowy, aktywacja lasera i odczyt kodu - automatycznie lub po 
naciśnięciu przycisku, szybkość skanowania - 100 skanow na sekundę, odczyt 
standardowych kodów jednowymiarowych, kodów złej jakości, uszkodzonych oraz 
o dużej gęstości (od 3.5 mil), odporna na zarysowania szybka., norma 
przemysłowa IP42, odporność na upadki nawet z wysokości 1,5 m, automatyczna 
identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla, dostępne interfejsy: 
USB, dostępne akcesoria: podstawka, zasilacz, kable USB. 
Minimalne parametry techniczne oprogramowania: 

- Program na 1 stanowisko – 2 szt., 
- Moduł fakturowania do oprogramowania,  
- Moduł karty rabatowe, 
- Wdrożenie sprzętu i oprogramowania. 
6. Opis sposobu obliczania ceny 

 kryterium C1 - cena  

                  najniższa cena  

 ilość pkt. dla kryterium C1 = -------------------------  x 70% x 100 

                rozpatrywana cena 

 

 

 kryterium C2 – dostawa (czas realizacji) 

 

                            rozpatrywana ilość pkt.        

                   ilość pkt. dla kryterium C2 = ------------------------------------- x 15% x 100 

                             max ilość pkt. 

 kryterium C3 – gwarancja ( czas obowiązywania gwarancji 

 

                            rozpatrywana ilość pkt.        

                   ilość pkt. dla kryterium C3 = ------------------------------------- x 15% x 100 

                             max ilość pkt. 

 



  

 

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w 

złotych. 

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.  

c) Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyskała najwyższą liczbę 

punktów przyznawanych wg opisanych kryteriów. 

ilość pkt. ocenianej oferty dla wszystkich kryteriów = ƩCn, dla 

n={1,2,3} 

 

7. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia  kryteriów i sposobu 

ofert 

C1 – cena (ranga kryterium 70%) 

C2 – dostawa (ranga kryterium 15%) 

C3 – gwarancja (ranga kryterium 15%) 

 

8. Termin wykonania zamówienia 

Preferowany termin wykonania zamówienia to 1 października 2012 roku. Oferty w 

których termin realizacji zamówienia będzie przekraczał powyższą datę nie będą 

rozpatrywane. 

 

9. Opis sposobu przygotowania ofert, miejsce oraz termin składania i 

otwarcia ofert 

 Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest w wersji papierowej w siedzibie 

biura firmy: 90-158 Łódź ul. Małachowskiego 2/2a lok.4 oraz w miejscu 

prowadzenia działalności: 90-330 Łódź ul. Piłsudskiego 76 

 Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres 

Marcin.rokicki@nowalodz.pl lub w formie pisemnej w siedzibie 

zamawiającego biura: 90-158 Łódź ul. Małachowskiego 2/2a lok.4. W 

przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w 

formie plików załączonych do korespondencji, pliki powinny być zapisane w 

formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF. 



  

 

 Termin składania ofert upływa w dniu 24 września 2012 o godz. 15:00 

 Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana. 

 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się w dniu 25 

września 2012 roku o godz. 8:00 

 Przewidywana data podpisania umowy pomiędzy 25-28 września 2012 

 

10.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania 

oceny spełnienia tych warunków 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia   

2) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania 

zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 

udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia  

3) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia  

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest 

jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria. 

 

11. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz budżetu państwa. 


