Biblioteka Miejska w Łodzi
ZP.26.13.2021
Łódź, dnia 27.04.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania,
drukarek oraz urządzeń sieciowych

Biblioteka Miejska w Łodzi, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na
wykonanie ww. dostaw, zgodnie z opisem jak poniżej.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Biblioteka Miejska w Łodzi
Pl. Wolności 4, 91-415 Łódź
tel.: 42 231-59-51
e-mail: sekretariat@biblioteka.lodz.pl
II. TRYB PROWADZENIA POSTĘPOWANIA
1.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówie
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm. przy dzielani niniejsze o
Zamówienia, ustawy Pzp nie stos je si .
2.
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z przepisami „Re lamin udzielania
zamówie publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130
000,00 PLN” Biblioteki Miejskiej w Łodzi.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO)
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZOSTAŁ
PODZIELONY NA 2 CZĘŚCI:
CZĘŚĆ 1: Zakup i dostawa subskrypcji oprogramowania graficznego
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zak p i dostawa subskrypcji oprogramowania graficznego,
5-ci

pakietów: Adobe Creative Clo d l b rozwiązania równoważne o, na okres 12

miesi cy.
Specyfikacja:
Pakiet powinien:
 zawierać oprogramowanie do makietowania widoków, PC jak i responsywnych;
 zawierać program do edycji bitmap oraz grafik wektorowych, zawierać 100 GB miejsca
na makiety oraz modelowane procesy biznesowe;



możliwiać wystawianie za pomocą linku makiet oraz zmodelowanych procesów
biznesowych;



możliwiać edycj plików rozszerzeniach: RLE, LZW, CCITT, PSD, PDF, XD, AI, IDEA,
SKET, JPG, SVG, PXR, TIFF, WMF, AIT, EPS, PS, EPUB, HTML, IDML, IMDD, PDD,
PSDT, PSB, BMP, DIB, DCM, DC3, DIC, IFF, TDI, MPO, JPEG, JPE, GIF, JPF, JPX,
JP2, J2C, J2K, JPC.

5 sztuk subskrypcji Adobe Creative Clo d l b równoważne z odnie z poniższym opisem:
Opro ramowanie równoważne dla wymienione o powyżej opro ramowania wzorcowego:
Przez opro ramowanie równoważne Zamawiający roz mie opro ramowanie spełniające
nast p jące war nki poprzez wb dowane mechanizmy, bez życia dodatkowych aplikacji:
● Pro ram do obróbki i tworzenia obrazów. Pro ram m si posiadać co najmniej f nkcje
łączenia i lepszania zdj ć cyfrowych, projektowania witryn internetowych i aplikacji na
rządzenia przenośne, a także opracowywania rafiki 3D, wideo i innych materiałów.
● Opracowane do obróbki zdj ć. Jedno narz dzie
edytowanie i

możliwia przechwytywanie,

dost pnianie foto rafii. Poma a porządkować dowolnie wiele zdj ć,

zapewniając łatwy dost p do nich;
● Pro ram do obróbki
typo rafii

i

rafiki wektorowej

złożonych

internetowych,

aplikacji

il stracji

na

możliwiający tworzenie lo o, ikon, szkiców,
potrzeby

interaktywnych,

filmów

materiałów
czy

dr kowanych,

zawartości

dla

stron

rządze

przenośnych;
● Program do projektowania stron i definiowania kładów możliwiający prac zarówno
na komp terach, jak i na rządzeniach przenośnych. Pro ram zapewniający obsł
tworzenie, inspekcj wst pną i p blikowanie dowolnych materiałów w tym np. książek,
broszur drukowanych, czasopism cyfrowych, książek elektronicznych i interaktywnych
dok mentów online oraz form larzy PDF. Pro ram do montaż wideo możliwiające
obróbk

materiałów dowolne o typ

w natywnych formatach, a także tworzenie

profesjonalnych produkcji filmowych, telewizyjnych i internetowych;
● Opro ramowanie do makietowania posiada f nkcj

repeat Grid do szybkie o

replikowania elementów obszar robocze o;
● Pod ląd makiet na rządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS;
● Nielimitowaną ilość dost pnianych prototypów;
● Nielimitowaną ilość dost pnianych specyfikacji;
● 100GB przestrzeni w chmurze;
● Typekit Portfolio (pełna biblioteka czcionek ;

● Tryb symetrii

możliwia zdefiniowanie osi i wybranie predefiniowane o wzork , na

przykład okrą łe o, radialne o, spiralne o czy mandala, który pozwoli malować z
zachowaniem doskonałej symetrii;
● Mechanizm wypełniania z

wz l dnieniem zawartości, specjalna przestrze

robocza

możliwia dokładne zaznaczenie pikseli, które mają posł żyć do wypełniania;
● Możliwość enerowania ark szy styli w oparci o zaprojektowane ekrany oraz makiety;
● Akt alizacja makiet na żywo podczas projektowania;
● Możliwość prowadzenia r powych konwersacji w oparci o wystawiona na zewnątrz
makiety ekranów aplikacji;
● Współpraca pro ram

do makietowania z pro ramami: Adobe Indesi n oraz

Photoshop;
● Równole łe projektowanie dla różnych rozdzielczości ekranów;
● Wzorowe skalowanie oraz wypełnianie kształtów kolorami;
● Importowanie dost pnych bibliotek;
● Opro ramowanie powinno

możliwiać edycj

plików rozszerzeniach: RLE, LZW,

CCITT, PSD, PDF, XD, AI, IDEA, SKET, JPG, SVG, PXR, TIFF, WMF, AIT, EPS, PS,
EPUB, HTML, IDML, IMDD, PDD, PSDT, PSB, BMP, DIB, DCM, DC3, DIC, IFF, TDI,
MPO, JPEG, JPE, GIF, JPF, JPX, JP2, J2C, J2K, JPC.
Główny kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
CZĘŚĆ 2: Zakup i dostawa 3 sztuk komputerów, 8 sztuk laptopów, 6 sztuk
monitorów, 1 sztuki drukarki, 1 sztuki dysku sieciowego typu NAS, 1 sztuki
kalibratora, 4 sztuk zasilaczy awaryjnych, 5 sztuk bezprzewodowych zestawów
klawiatura+mysz
1. Zakup i dostawa 3 sztuk komputerów
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zak p i dostawa 3 szt k komp terów
Specyfikacja:
Procesor: AMD Ryzen™ 9 3900X (12 rdzeni, od 3.80GHz do 4.60GHz, 70 MB cache
Chipset: AMD X570
Pami ć RAM minim m: 32 GB (DIMM DDR4, 3000 MHz
Maksymalna obsł

iwana ilość pami ci RAM: 128 GB

Liczba niazd pami ci (o ółem / wolne : 4/2
Karta graficzna: NVIDIA Quadro P2200

Wielkość pami ci karty raficznej: 5120 MB GDDR5X (pami ć własna
Dysk SSD PCIe: 500 GB
Dysk HDD SATA 7200 obr.: 2000 GB
Opcje dołożenia dysków: Możliwość montaż

pi ci

dysków SATA (brak elementów

montażowych ; Możliwość montaż dodatkowe o dysk M.2 PCIe/SATA (brak elementów
montażowych
Dźwi k: Zinte rowana karta dźwi kowa
System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)
Łączność: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) – opcjonalnie jako dołączone akcesori m LAN
10/100/1000 Mbps
Złącza - panel przedni: USB 2.0 - 2 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. Wejście
mikrofonowe - 1 szt. Wyjście sł chawkowe/ łośnikowe - 1 szt.
Złącza - panel tylny: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt. USB 3.1 Gen. 2 - 2 szt. USB TypeC - 1 szt. Wejście/wyjścia a dio - 5 szt. Wyjście S/PDIF - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. HDMI
(nieaktywne) - 1 szt. Display Port (nieaktywne) - 1 szt. Display Port (karta graficzna) - 4
szt. PS/2 Combo - 1 szt. AC-in (wejście zasilania - 1 szt.
Porty wewn trzne (wolne : PCI-e x16 - 1 szt. PCI-e x1 - 3 szt. SATA III - 7 szt. M.2 - 1 szt.
Kiesze wewn trzna 3,5" - 1 szt. Kiesze wewn trzna 2,5" - 4 szt.
Zasilacz: 550 W
Dodatkowe informacje: Chłodzenie wodne CPU
Dołączone akcesoria: Kabel zasilający, Karta USB Wi-Fi 5
Gwarancja 36 miesi cy ( warancja prod centa
Główny kod CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe

2. Zakup i dostawa 1 sztuki laptopa
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zak p i dostawa 1 szt ki laptopa
Specyfikacja:
Procesor: Intel Core i7-10750H (6 rdzeni, 12 wątków, 2.60-5.00 GHz, 12 MB cache)
Chipset: Intel WM490
Pami ć RAM: 32 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz)
Maksymalna obsł

iwana ilość pami ci RAM: 128 GB

Liczba niazd pami ci (o ółem / wolne : 4/3
Dysk: SSD M.2 PCIe 512 GB
Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Przekątna ekran : 17,3"
Rozdzielczość ekran : 1920 x 1080 (F llHD
Karta graficzna: NVIDIA Quadro T2000 Intel UHD Graphics
Pami ć karty raficznej: 4096 MB GDDR5 (pami ć własna
Dźwi k: Wb dowane łośniki stereo, Wb dowane dwa mikrofony
Kamera internetowa: Kamera na podczerwie , Kamera z wb dowaną zaślepką Obsł

je

Windows Hello 1.0 Mpix
Łączność: LAN 10/100/1000 Mbps Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax Mod ł Bl etooth Złącza
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt. USB Typu-C (z Thunderbolt 3) - 2 szt. HDMI 2.0 - 1 szt.
Czytnik kart pami ci - 1 szt. Mini Display Port - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście
sł chawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Czytnik Smart Card - 1 szt. DC-in (wejście
zasilania) - 1 szt.
Typ baterii: Litowo-jonowa
Dodatkowe informacje:
n meryczna

Klawiatura odporna na zachlapanie, Wydzielona klawiatura

Wielodotykowy,

int icyjny

to chpad

Trackpoint

Białe

podświetlenie

klawiatury. Czujnik światła. Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensin ton Lock
Szyfrowanie TPM F nkcja ochrony prywatności ekran HP S re View
Dołączone akcesoria: Zasilacz
System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)
Dołączone opro ramowanie: Partycja recovery (opcja przywrócenia system z dysk
Wysokość 26,9 mm
Szerokość 398 mm
Gł bokość 267 mm
Wa a 2,76 k (z baterią
Rodzaj warancji: Standardowa Gwarancja 36 miesi cy ( warancja prod centa
Główny kod CPV: 30213100-6 Komputery przenośne
3. Zakup i dostawa 7 sztuk laptopów
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zak p i dostawa 7 szt k laptopów
Specyfikacja:
Procesor: Intel Core i3-1005G1 (2 rdzenie, 4 wątki, 1.20-3.40 GHz, 4MB cache)
Pami ć RAM: 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz)
Maksymalna obsł

iwana ilość pami ci RAM: 32 GB

Liczba niazd pami ci (o ółem / wolne nie mniej niż: 2/0

Dysk SSD M.2 PCIe: 256 GB
Miejsce na dodatkowy wewn trzny dysk SATA: Możliwość montaż

dysk

SATA

(elementy montażowe w zestawie - sanki)
Typ ekranu: Matowy, LED, WVA
Przekątna ekran : 15,6"
Rozdzielczość ekran : 1920 x 1080 (F llHD
Karta graficzna: Intel UHD Graphics
Pami ć karty raficznej: Pami ć współdzielona
Dźwi k: Wb dowane łośniki stereo; Wb dowany mikrofon; Kamera internetowa 1.0 Mpix
Łączność; LAN 10/100 Mbps; Wi-Fi 5 (802.11 a/b/ /n/ac ; Mod ł Bl etooth
Złącza minim m: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0 - 2 szt.; HDMI 1.4 - 1 szt.; Czytnik kart
pami ci - 1 szt.; USB 2.0 - 1 szt.; RJ-45 (LAN) - 1 szt.; Wyjście sł chawkowe/wejście
mikrofonowe - 1 szt.; DC-in (wejście zasilania - 1 szt.
Typ baterii: Litowo-jonowa
Pojemność baterii: 3-komorowa, 3500 mAh
Kolor domin jący: brak
Dodatkowe informacje: Wydzielona klawiatura numeryczna, Wielodotykowy, intuicyjny
to chpad; Możliwość zabezpieczenia linką (port Noble Wed e ; Szyfrowanie TPM
Dołączone akcesoria: Zasilacz; Komponenty rozszerzone
System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro (wersja 64-bitowa)
Dołączone opro ramowanie: Partycja recovery (opcja przywrócenia system z dysk
Gwarancja: minim m 24 miesiące
Główny kod CPV: 30213100-6 Komputery przenośne
4. Zakup i dostawa 6 sztuk monitorów
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zak p i dostawa 6 szt k monitorów
Specyfikacja:
Przekątna ekran : 27"
Powłoka matrycy: Matowa
Rodzaj matrycy: LED, IPS
Typ ekran : Płaski
Rozdzielczość ekran : 3840 x 2160 (UHD 4K
Format obrazu: 16:9
Cz stotliwość odświeżania ekran : 60 Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw: sRGB: 99%
Liczba wyświetlanych kolorów: 1,07 mld
Czas reakcji: 4 ms (GTG)
Technolo ia synchronizacji: FreeSync™
Technolo ia ochrony ocz : Red kcja mi otania (Flicker free , Filtr światła niebieskie o
Wielkość plamki: 0,155 x 0,155 mm
Jasność: 350 cd/m²
Kontrast statyczny: 1 300:1
Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
Kąt widzenia w pionie: 178 stopni
Złącza HDMI - 2 szt. DisplayPort - 1 szt. Wyjście a dio - 1 szt. AC-in (wejście zasilania - 1
szt.
Głośniki: 2 x 3W
Obrotowy ekran (PIVOT)
Re

lacja wysokości (Hei ht

Re

lacja kąta pochylenia (Tilt

Re

lacja kąta obrot (Swivel

Dodatkowe informacje: Możliwość zabezpieczenia linką (Kensin ton Lock . Uchwyt na
kable. Funkcja Picture-by-Picture (PBP). Funkcja Picture-in-Pict re (PIP
akcesoria: Skrócona instr kcja obsł

i Instr kcja bezpiecze stwa. Kabel zasilający. Kabel

HDMI
Szerokość 612 mm
Wysokość (z podstawą 510 mm
Gł bokość (z podstawą 175 mm
Waga 4,7 kg
Gwarancja 36 miesi cy ( warancja prod centa
Główny kod CPV: 30231300-0 Monitory ekranowe

5. Zakup i dostawa 1 sztuki drukarki
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zak p i dostawa 1 szt ki dr karki
Specyfikacja:
Technologia druku: atramentowa
Max. rozdzielczość: 1200 x 1200 DPI
Max. rozmiar wydruku: A3 - 29.7 x 42

Dołączone

Obsł

iwane rozmiary papieru: A3, A5, A4, A6

Pr dkość dr k kolorowe o: 18 stron na min t
Pr dkość dr k czarno-białe o: 22 stron na min t
Możliwość dw stronne o dr kowania: A tomatycznie
Rodzaj kartridż kolorowe o: trójkolorowy wkład
Druk: kolorowy
Użycie dr karki: F nkcje kopiowanie, skanowanie, drukowanie, fax
Interfejs:
Wi-Fi: Tak
LAN (Ethernet): Tak
Porty drukarki: USB
Zawartość zestaw : dr karka, kabel zasilający, instr kcja/ lotka instalacyjna, startowe
tusze
ADF: Tak
Rozdzielczość optyczna - osi x: 4800 DPI
Szerokość prod kt 38.3 cm
Wysokość prod kt 46.7 cm
Gł bokość prod kt 58.4 cm
Waga produktu 19.5 kg
Gwarancja: min. 24 miesiące
Główny kod CPV: 30232150-0 Drukarki atramentowe

6. Zakup i dostawa 1 sztuki dysku sieciowego typu NAS
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zak p i dostawa 1 szt ki dysk sieciowe o typ NAS
Specyfikacja:
Rodzaj: Z dołączonym dyskiem pojemność 20 TB
Kieszenie na dyski: 3,5" - 2 szt. (Hot swap)
RAID: 0 1
Rodzaje wyjść / wejść: USB 3.0 - 2 szt. RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 2 szt. DC-in (wejście
zasilania) - 2 szt.
Procesor: Intel Pentium N3710 (4 rdzenie, 1.6 GHz do 2.56 GHz)
Pami ć RAM minim m: 4 GB (DDR3

Protokoły sieciowe: Apple Bonjo r® i Windows Rally™ iSCSI Klient DHCP l b statyczny
adres IP. Obsł

a ramek typ j mbo. Przekierowywanie portów UPnP, Serwer FTP, SSH,

VLAN (802.1Q)
System plików dla dysków zewn trznych: FAT/FAT32, NTFS, HFS+J, EXT2, EXT3, EXT4
System plików: EXT4
Dodatkowe informacje: Dost p przez aplikacje mobilne; Dost p przez sieć Web; Obsł
pro ram Apple Time Machine; Obsł
Obsł

a serwera DLNA. Obsł

a

a przechowywania kopii zapasowych w chm rze;

a serwera iT nes. Obsł

a serwera FTP; Szyfrowanie

wol minów; Zabezpieczenie Kensin ton lock; Zdalne kopie zapasowe
Dołączone akcesoria: Zasilacz; Kabel sieciowy - 1 szt.
Gwarancja 36 miesi cy ( warancja prod centa
Główny kod CPV: 32420000-3 Urządzenia sieciowe

7. Zakup i dostawa 1 sztuki kalibratora
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zak p i dostawa 1 szt ki kalibratora: Eizo Kalibrator
Datacolor SpyderX Elite
Specyfikacja:
Gamma: Bez limitu
Temperatura barw: Bez limitu
Obsł

a profili ICC: ICC 2, ICC 4

Ustawienia kalibracji: Nielimitowane
Pomiar oświetlenia w pomieszczeni : Tak (zaawansowany
Kalibracja projektorów: Tak
Sposób mocowania: Przeciwwa a
Gł bokość 4,4 cm
Szerokość 7,6 cm
Wysokość 7,6 cm
Waga 286 g
Gwarancja 60 miesi cy ( warancja prod centa
Główny kod CPV: 38570000-1 Przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna

8. Zakup i dostawa 4 sztuk zasilaczy awaryjnych
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zak p i dostawa 4 szt k zasilaczy awaryjnych: Green Cell
UPS (1500VA/900W, 4x Schuko, AVR, LCD)
Specyfikacja:
Topologia: Line-interactive
Moc pozorna: 1500 VA
Moc skuteczna: 900 W
Napi cie wejściowe: 220 - 240 V
Kształt napi cia wyjściowe o: Sin soida modyfikowana
Gniazda wyjściowe: Sch ko - 4 szt. RJ-45 (in/out) USB
Czas przełączania: 2 - 6 ms
Średni czas ładowania: 7 h
Interfejs komunikacyjny: USB RJ-45
Zabezpieczenia: Przeciwzwarciowe. Przeciwprzepi ciowe. Termiczne
Sy nalizacja pracy: Wyświetlacz LCD. Dźwi kowa
Typ obudowy: Tower
Dodatkowe informacje: Zimny start. Zabezpieczenie linii LAN (RJ45). Automatyczna
re

lacja napi cia (AVR . Wyłącznik obwod

z możliwością reset . Alarmy dźwi kowe.

Wb dowany wyświetlacz LCD. Mikroprocesorowa kontrola parametrów Wysokość 198
mm
Szerokość 158 mm
Gł bokość 380 mm
Waga 11,1 kg
Dołączone akcesoria: Kabel zasilający. Podr cznik żytkownika. Opro ramowanie. Kabel
USB
Gwarancja 24 miesiące ( warancja prod centa
Główny kod CPV: 35100000-5 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
9. Zakup i dostawa 5 sztuk bezprzewodowych zestawów klawiatura+mysz
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zak p i dostawa 5 szt k bezprzewodowych zestawów
klawiatura+mysz
Specyfikacja:

Niskoprofilowa, klasyczna, uniesione d że klawisze typ

chiclet, jednolity kolor

powierzchni
Łączność bezprzewodowa Interfejs 2,4 GHz
Klawisze numeryczne i multimedialne, diody sygnalizacyjne LED
Układ klawiat ry QWERTY
J zyk klawiat ry ameryka ski mi dzynarodowy
Złącze odbiornika bezprzewodowego USB 2.0
Kolor Biały
Obsł

iwane systemy: Windows

Obsł

a f nkcji Pl

&Play

Mysz w zestawie
Sensor myszy Optyczny
Profil myszy uniwersalny, kółko i rolka przewijająca
Dołączone akcesoria: nanoodbiornik, 2 baterie typu AA
Dł

ość 440 mm

Szerokość 118 mm
Wysokość 28 mm
Waga 423 g
Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta)
Główny kod CPV: 30237200-1 Akcesoria komputerowe
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert cz ściowych w niniejszym
post powani . Wykonawca może złożyć ofert na dowolnie wybraną cz ść lub
cz ści zamówienia.
2.

Zamawiający zastrze a, że przedmiot zamówienia m si być fabrycznie nowy, wolny
od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria niezb dne do ich
żytkowania.

3.

Serwis rządze musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego
partnera serwisowego.

4.

Wszystkie kwoty należy podawać w walucie polskiej (PLN).

5.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie
z postanowieniami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach
do zapytania.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia dla wszystkich cz ści zamówienia: dostawa sprz t w
terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiające o zlecenia na sprz t do
Wykonawcy.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
Ofert należy sporządzić w j zyk polskim na form larz ofertowym (wedł wzor
stanowiące o Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
2.
Oferta m si być podpisana przez osob (osoby
prawnione do składania
oświadcze woli w imieni Wykonawcy – prawnienie to powinno wynikać
z odpowiednich dokumentów. W przypadku działania Wykonawcy przez
pełnomocników, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej za z odność z ory inałem przez osoby prawnione do składania
oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, o których mowa w pkt. VI, należy złożyć
w sekretariacie Biblioteki Miejskiej w Łodzi, pl. Wolności 4, 91-415 Łódź, pi tro II, w formie
pisemnej lub elektronicznie na adres e-mail: zamowienia@biblioteka.lodz.pl z dopiskiem
„Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania,
drukarek oraz urządzeń sieciowych” do dnia 30.04.2021 r.
VIII. KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE, TRYB OCENY OFERT
1.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofert spełniającą war nki określone
w zapytaniu ofertowym.
2.

Przy wyborze oferty Zamawiający b dzie kierował si nast p jącym kryteri m oceny
ofert: Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia dla danej części
zamówienia – waga 100%.
UWAGA: ceny podane w form larz ofertowym m szą być zaokrą lone do dwóch
miejsc po przecink , czyli z dokładnością do jedne o rosza (z odnie z zasadami
matematyki).

3.

Cen ofertową za przedmiot zamówienia dla wybranej cz ści zamówienia
Wykonawca przedstawi na form larz ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego. Ceny podane w form larz ofertowym m szą być
podane w PLN wraz z podatkiem VAT.

4.

Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania
Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym, obejmować wszystkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z
zapytaniem i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

5.

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zawierać b dzie
najniższą cen ofertową w danej cz ści zamówienia.

IX. INNE POSTANOWIENIA
1.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów dział w post powani .
2.
Zamawiający zastrzega w każdym czasie możliwość nierozpatrywania oferty,
odwołania lub zmiany war nków post powania o udzielenie zamówienia, jak również
posiada prawo do rezygnacji z prowadzenia post powania lub zamkni cia
post powania bez wyboru oferty i podania przyczyny.
3.

Termin związania ofertą – 30 dni od dnia złożenia oferty.

X. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
p. Piotr Grzanecki– mail: piotr.grzanecki@biblioteka.lodz.pl (strona merytoryczna)
p. Agnieszka Jachowicz, p. Magdalena Michalska - mail: zamowienia@biblioteka.lodz.pl
(strona proceduralna)
XI. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 2

