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Bielsko Biała, dn. 16 czerwca 2015r. 

 

 
Szanowni Państwo, 
 

W związku z uruchomieniem projektu „Wzmocnienie potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego 
w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw lotniczych” finansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
działanie 5.1 Federacja Firm lotniczych „Bielsko” przesyła zapytanie ofertowe dotyczące:  
 
DOSTAWA I INSTALACJA WYPOSAŻENIA BIURA I HALL W RAMACH STANOWISKA - 
MODELARNIA   
 
 
 „Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności członków  
i partnerów Śląskiego Klastra Lotniczego, do którego należą zarówno przedsiębiorcy,  jak 
też instytucje otoczenia biznesu i jednostki naukowe. Cel ten jest zgodny z celem działania 
5.1 POIG.  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ŁK43-5.1 POIG/SKL z dnia 16 czerwca 2015r.  
 
 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 
2007-2013  
 

Tytuł projektu: „Wzmocnienie potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego w celu zwiększenia 

konkurencyjności polskich przedsiębiorstw lotniczych” 
 

Zamawiający: Federacja Firm Lotniczych „Bielsko”, ul. Stefana Kóski 43, 43-512 Kaniów, 
NIP 547-208-59-92 
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OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
Federacja Firm Lotniczych „Bielsko” zwraca się z prośbą o przestawienie oferty cenowej na 
dostawę do Zamawiającego fabrycznie nowego Mobilnego zestawu szybowcowo-
samolotowego: specjalistycznego zestawu komputerowego wraz z wyposażeniem zgodnie z 
poniższym: 
 
 

Wspólny Słownik Zamówień CPV 

 
1. 30200000-1 Urządzenia komputerowe 
2. 39000000-2 meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe  

(z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące 
 

 

Przedmiot zapytania 

I. Modelarnia: Wyposażenie biura i hal w skład którego wchodzi:  
  

A. Urządzenia komputerowe: 
 

1. zestaw komputerowy – 2 kpl.: 
 

- dysk twardy główny: pojemność min 1TB, interface SATA3 
- Napęd optyczny: DVD, zapis płyt DVD I CD 
- RAM: Min 8 GB, DDR3 
- Procesor: Min 2 rdzenie, Min 4 wątki, Min taktowanie 3,5 GHz, cache L3 min 4 MB, 
TDP max 60 W 
- Zasilacz: Min 500 W, sprawność min 80%, zabezpieczenia OVP, UVP, OCP, OPP, 
SCP 
- Karta graficzna: Taktowanie GPU min 800 MHz, Min 2 GB DDR5/GDDR5, 
przepustowość pamięci min 82 GB/s, PCI-E 3.0 x16, obsługa rozdzielczości 
3960x2160, min 30 Hz, wyjścia: D-sub, HDMI oraz DVI-D 
- Płyta główna: Obsługa min 16 GB pamięci RAM, interface SATA3, Złącze PCI-E 3.0 
x16, Min 2 złącza PCI-E x1, Wyjścia D-sub oraz DVI-D lub HDMI, Min 2 wyjścia USB 
3.0, Min 4 wyjścia USB 2.0 
- Karta muzyczna dedykowana lub zintegrowana na płycie głównej 
- Karta sieciowa LAN dedykowana lub zintegrowana na płycie głównej 
- Monitor: Przekątna min 22”, Rozdzielczość min 1920x1080, Matryca IPS, Min 2 
monitory na zestaw 
- klawiatura 
- mysz: 2 przyciski I kółko 
- mysz 3d: Kontrola 3 obrotów oraz 3 przemieszczeń pojedynczym manipulatorem, 
Przyciski ESC, ALT, CTRL I SHIFT na myszy 

http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/urzadzenia-komputerowe-1953/
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- min. 2 lata gwarancji 
 

 

2. Ploter drukujący – 1szt.: 
- typu HP Design jet 510 PS lub równorzędny 
 

B. Meble biurowe: 
       - biurko: wym. 160x90x72 cm (szer x dł x wys), częściowo drewniane –brzoza,                       

elementy metalowe – 2 szt. 
    - kontenerek biurkowy na kółkach z szufladami: wym 40x60x60 cm (szer x dł x 
wys), brzoza – 2 szt. 

      - krzesło obrotowe, regulowane – 2 szt. 
    - lampka biurowa: regulowana, na ruchomym wyciąganym ramieniu – 2 szt. 

- szafa biurowa: wym. 800x40x1800 cm (szer x dł x wys),  z półkami,   zamykana,  
drewno-brzoza  - 1 szt.  

 
 
II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: nie później niż 30.06.2015r. 

 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
- Oferty należy składać do dnia 18.06.2015r. do godziny 12.00 przy pomocy poczty 
elektronicznej na adres: biuro@aerosilesia.eu, w sposób tradycyjny (listownie, kurierem) lub  
osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
 
„Oferta dot. FFLB działanie 5.1  - NR ŁK43-5.1 POIG/SKL z dnia 16 czerwca 2015r. 
NIE OTWIERAĆ” 
 
na adres: Ul. Stefana Kóski 43, 43-512 Kaniów 
 
- O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty. 
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2015r. o godz. 13.00 
- Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

 Dopuszcza się składanie ofert obejmujących wszystkie pozycje zamówienia - pkt. I: A 
i B lub obejmujących pozycje zamówienia osobno dla każdego punktu I: A, B oraz 

mailto:biuro@aerosilesia.eu
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składanie ofert przez konsorcja. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień 
uzupełniających.  

 Proszę podać cenę za całość przedmiotu zamówienia lub całość konkretnej pozycji 
zamówienia tj. pozycja A lub B (w przypadku ofert częściowych). 

 Ocenie będzie podlegać każda osobna pozycja A oraz B (zob. pkt. 1). 
 Cena przedmiotu zamówienia powinna zostać podana w PLN lub innej walucie 

niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. 

 Cena ta (cena netto) będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie 
wyboru najkorzystniejszej oferty; 

 Zaleca się, aby cena podana była w rozbiciu na cenę netto, wartość podatku od 
towarów i usług oraz cenę brutto, zawierającą ten podatek. W przypadku braku 
podania ceny brutto doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. 

 W przypadku podania ceny w walucie innej niż PLN, zostanie ona przeliczona na PLN 
wg średniego kursu NBP z dnia porównania ofert. Cena brutto zostanie obliczona 
przez dodanie do ceny netto wartości podatku VAT zgodnego z obowiązującymi 
przepisami. 

 Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty. 
 
 
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium 
najniższej ceny: 
 

Kryteria oceny i ich waga. 
Oferowana cena ogółem netto za poszczególną pozycję przedmiotu zamówienia ( tj. A, 
B) - 100 % 
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny: 
Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru: (C min : C n) x 100% gdzie:  
C min - najniższa cena za poszczególną pozycję przedmiotu zapytania netto (tj. A, B) 
spośród ofert nieodrzuconych 
C n - cena za poszczególną pozycję przedmiotu zapytania netto (tj. A, B) ocenianej 
oferty 
gdzie 1 % = 1 pkt 

2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. 

3. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów 
przyznają w danej pozycji zamówienia (tj. A lub B). 

4. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę w 
odniesieniu do danej pozycji zamówienia (tj. A, B). 

 
WARUNKI FORMALNE SPORZĄDZENIA OFERTY 
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1) oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie, przy użyciu nośnika pisma 

nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów; 
2) dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski; 
3) w ofercie należy podać pełną nazwę z adresem firmy (dopuszcza się odcisk pieczęci);  
4) oferta musi posiadać datę sporządzenia; 
5) oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty w imieniu 

Wykonawcy; 
6) oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna 

ostateczna cena. 
7) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

a) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia,  

b) dysponują zasobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,  

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia,  
Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze 
złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe wymogi.  
 

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub zmiany jego warunków 

bez podania przyczyn.  

9) W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert i uzupełnienia dokumentacji.  

 
 
INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego: Gabriela Gaweł, tel. 533-643-289 
2.  W przypadku nie uzyskania ofert lub uzyskania mniej niż trzech ofert 

postępowanie zostanie unieważnione. 
3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.aerosilesia.eu oraz w siedzibie 

Zamawiającego: FFLB,  Ul. Stefana Kóski 43, 43-512 Kaniów. 
 

http://www.aerosilesia.eu/

