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Włocławek, 06.10.2014 r. 

 
 
SECO P. Lewandowski Spółka Jawna 
Ul. Liściasta 26f 
87-800 Włocławek 
KRS nr 0000488801 
tel.: 48 509-994-202 
e-mail: office@seco_wl.pl 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 
SECO P. Lewandowski Spółka Jawna 
Ul. Liściasta 26f 
87-800 Włocławek 
KRS nr 0000488801 
tel.: 48 509-994-202 
e-mail: office@seco_wl.pl 
 
 
Miejsce realizacji zamówienia: 
 
ul. Broniewskiego 32-34 

87-800 Włocławek  
Województwo Kujawsko-Pomorskie 
 
 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Komputer wraz oprogramowaniem środowiskowym – 1 kpl.  
 
Parametry minimalne ww. sprzętu informatycznego: 

Parametry komputer:  
 
-  laptop min. 14’ 
-  procesor Intel Core i5 
-  ram min. 8 GB 
-  dysk twardy min. 500 GB 
-  Microsoft Windows 8 PL lub równoważny 
- pakiet Office – oprogramowanie środowiskowe business Office  
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Zamawiający nie przewiduje możliwości uruchomienia zamówień uzupełniających 
dotyczących przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 
 
Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza składania ofert częściowych, oferta 
winna odnosić się do całości zakresu rzeczowego określonego w niniejszym 
zapytaniu.  
 
Ceny zawarte w ofercie winny odnosić się do każdego elementu zamówienia 
(komputer wraz z oprogramowaniem środowiskowym) oraz zawierać 
podsumowanie całości.  
 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 
Od 13.10.2014 r. do 24.10.2014 r.  
 
IV. OCENA OFERT 
 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: 
 

 cena netto opisanego powyżej kompletnego sprzętu informatycznego wraz z 
oprogramowaniem.  

 
V. DODATKOWE INFORMACJE 
 
Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres office@seco-wl.pl z 
dopiskiem w tytule wiadomości email „Oferta – sprzęt informatyczny”, listownie na 
adres siedziby Firmy bądź osobiście w siedzibie Firmy do dnia 10.10.2014 r.  
 
Dodatkowych informacji udziela p. Piotr Lewandowski – wspólnik, pod 
numerem telefonu +48 509-994-202 oraz adresem e-mail: office@seco-wl.pl 
 
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. 
zm.). 
 
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności SECO 
P. LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA poprzez inwestycje w zakup lokalu 
użytkowego, jego adaptację oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt w celu 
rozpoczęcia działalności Pralni”. 
 
Ceny zawarte w ofercie winny być wyrażone w wartościach netto oraz brutto. 
Oferty winny zawierać informacje o dacie ich ważności.  
 
Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do 
akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania 
wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 
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Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty 
czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i 
dostarczeniem oferty. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania 
ofertowego. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przy ocenie 
ofert bez podania przyczyny. 
 
 
 
 


