Toruń, dnia 06.04.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 1/2017
Firma ABM Space Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego,
w ramach realizacji projektu: „ReMY – Remote Mars Yard”, Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój (POIR.01.02.00-00-0113/16) otrzymanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla przedmiotu zapytania ofertowego.
Przedmiot zapytania obejmuje również uruchomienie dostawy, transport, serwis gwarancyjny i serwis
posprzedażny w okresie gwarancyjnym.
Szczegółowy opis zapytania ofertowego:
•
•
•
•
•
•
•
•

płyta główna - optymalna dla stacji roboczej (graficznej),
procesor - 2x Intel Xeon e5-2650,
pamięć - min. 32GB RAM,
karta graficzna - GeForce GTX 1060,
dysk - SSD min. 256GB,
dysk na dane – HDD 2 TB,
zasilacz 750W,
odpowiednia obudowa z chłodzeniem powietrznym.

Warunki udziału:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b. Posiadania wiedzy i doświadczenia,
c. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
2. Na zamówiony sprzęt wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy od daty podpisania
umowy.
3. Miejsce składania ofert: ABM Space Sp. z o.o., ul. Prosta 5/2, 87-100 Toruń.
4. Termin składania ofert: 21-04-2017 r. godzina 12:00.
Opakowanie i oznakowanie oferty: wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z
wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na
adres zamawiającego i zawierającym oznaczenie: „Oferta na dostawę sprzętu
komputerowego” Nie otwierać przed 21-04-2017 r. godzina 12:00, oraz nazwę i adres
wykonawcy.
5. Oferta powinna zawierać cenę netto, VAT oraz brutto.
6. Termin otwarcia ofert: 21-04-2017 r. godzina 12:00.
7. Termin wykonania zamówienia – jeden tydzień od daty podpisania umowy.
8. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena 100%.
9. Osoba upoważniona do kontaktów: Marzena Michniewicz, tel. 727-404-050, e-mail:
office@abmspace.com.

