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Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

RO-230.083/1/2012
Bialystok, 15.06.2012 r.

Zapytanie ofertowe

- na dostawe aparatow telefonicznych i faxu - zgodnych z opisem w punkcie 3,
- w ramach projektu ..Centrum Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki Biatostockiej"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013, Os
Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Dzialanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW
1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29
pazdziernika 2009

Post$powanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych - wartosc
zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych kwoty 14.OOP euro (art.4 pkt 8 ustawy).

1. Beneficjent (Zamawiajacy):

Politechnika Biatostocka
15-351 Bialystok, ul. Wiejska 45 A
REGON 000001672 NIP 542-020-87-21

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach PO RPW 2007 - 2013

,,Centrum Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki Biatostockiej" realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013

Os Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka
Dziatame: 1.1 Infrastruktura uczelni
Nr projektu: POPW 1.1-18
Umowa o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamowienia:

I. Aparat telefoniczny - bezprzewodowy z dodatkowq stuchawk^ i tadowarka, - szt. 31,
zgodny z parametrami:

Wspotpraca z linia^ telefoniczny analogow^
Identyfikacja numeru przychodz^cego (CLIP) tak
Wbudowana ksi^zka telefoniczna 100 wpisow
Wyswietlacz czarno - biaty LCD
Podswietlenie wyswietlaczatak
Podswietlenie klawiatury tak
Tryb gtosnomowiqcy tak
Sekretarka nie
Funkcja SMS nie
Przywotenie sluchawki tak
Menu wjezyku polskim tak
Liczba siuchawek w komplecie 2
Maksymalna liczba stuchawek do wspolpracy 6
Wspotpraca ze sluchawkami innych producentow (GAP) nie
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Funkcje dodatkowe budzik, mozliwosc rozmow miedzy sluchawkami, wspotpraca
z szescioma stuchawkami
Mozliwosc montazu na scianie tak
Parametry fizyczne
Zasilanie stuchawki 2 akumulatory AAA NiMH
Czas rozmowy 15 godzin
Czas czuwania 170 godzin
Wymiary stuchawki 49 x 30 x 159 mm
Wymiary bazy 129x90x75 mm
Wyposazenie 2 sluchawki, 4 akumulatory AAA, baza, instrukcja obstugi w jezyku
polskim, kabel telefoniczny (1,5 m), karta gwarancyjna, tadowarka z zasilaczem, pokrywa
akumulatorow, zasilacz
Gwarancja 12 miesiecy

Fax - szt. 1 zgodny z parametrami:

technologia wydruku -> termotransfer
papier-> zwykty
modem-> 9600 bps
Identyfikacja rozmowcy CLIP
Wydruk listy identyfikacji numerow abonentow wywotuja^cych
Cyfrowy automat zgtoszeniowy z ok. 15 min czasem nagrywania
Cyfrowy system gtosnomowia.cy
Wybieranie przy odtozonej sJuchawce
Pamiec 28 stron
RozsyJanie sekwencyjne (do 20 lokalizacji)
Eliminacja niechcianych faksow (do 10 numerow)
Tryb korekcji btedow ECM
Wskaznik wyczerpania folii barwia.cej
Kopiowanie wielokrotne (20 stron)
Powiekszanie, zmniejszanie i grupowanie wydrukow (sortowanie)
ADF na 10 kartek
Podajnik papieru na 20 kartek

Funkcje sluchawki DECT
Zdalne sterowanie systemem przez stuchawke
Cyfrowy system glosnom6wia.cy
Duzy podswietlany wyswietlacz i klawiatura
Obstuga wiadomosci SMS
Identyfikacja rozmowcy CLIP
Ksi^zka telefoniczna o pojemnosci 200 pozycji
Poia.czenia wewnetrzne
Pola.czenia konferencyjne
Kontrolka dzwonka/wiadomosci
15 melodii / tonow dzwonka
Technologia poprawy jakosci dzwieku
Tryb nocny
Menu wj. polskim

Gwarancja 12 miesiecy
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III. Opis sposobu obliczania ceny.

Cena oferty winna obejmowac wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamowienia.
Wykonawca zobowiqzany jest do podania catkowitej ceny zamowienia, wyliczonej do dwoch miejsc po
przecinku.

IV. Zamawiajacy dopuszcza sktadane ofert czesciowych.

V. Rodzaje i opis kryteriow, ktorymi Beneficjent bedzie si^ kierowat przy wyborze
oferty:

Przy wyborze ofert Beneficjent bedzie sie kierowat nastepuj^cymi kryteriami:
1 kryterium: cena - waga 100 %

VI. Termin realizacji zamowienia:

30 dni od ztozenia zamowienia przez Zamawiajacego

VII. Miejsce, sposob i termin sktadania ofert:

Oferty nalezy przestac w terminie do dnia 22.06.2012 r. do godz. 8.00 w zamknietej kopercie
(zapieczetowanej w sposob gwarantuja.cy zachowanie w poufnosci jej tresc oraz zabezpieczaj^cej jej
nienaruszalnosc na adres: Politechnika Biatostocka 15 - 351 Biatystok, ul. Wiejska 45 A pok. 08 -
Dziat Aparatury Badawczej i Dydaktycznej z dopiskiem:

,,Oferta na dostawq aparatow telefonicznych i faxu sygn. RO-230. 083/1/2012 w ramach projektu
„ Centrum Nowoczesnego Kszfa/cen/a Politechniki Biatostockiej" realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013, CZQSC ........ "

Oferty, ktore wpfyn^ do siedziby Politechniki Biatostockiej po wyznaczonym terminie sktadania ofert
beda. odsytane bez otwierania. Nie dopuszcza sie sktadania ofert w wersji elektronicznej

VIII. Opis warunkow udziatu w postepowaniu:

Oferta musi bye podpisana przez osobe upowaznion$ do reprezentowania firmy, zgodnie z forma^
reprezentacji oferenta okreslon^ w rejestrze handlowym lub innym dokumencie wlasciwym dla formy
organizacji firmy oferenta.

Oferta musi zawierac nastepujqce dokumenty:
Oferte cenow^ - zat. nr 1

IX. Rozstrzygniecie postepowania i zlecenie realizacji zamowienia

Postepowanie ofertowe zostanie rozstrzygniete nie pozniej niz w dniu w dniu 22.06.201 2r. o godz.
8.00. O wynikach postepowania jego uczestnicy zostanq poinformowani droga^ faxowa. lub mailowa^
najpozniej w dniu 23.06.2012r. do godz. 15.30. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w
wyniku rozstrzygniecia postepowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamowienia oraz umowa
z dodatkowymi informacjami wskazanymi w tresci niniejszego zapytania.

Biatystok, 1 5.06.201 2r.

Zatwierdzit i podpisat:

tor Projektu
1-18

lilechniki Bialoslockiej"
Wschodniei

00
KIEROWNIK

Jzialu Apara tur i lBadswj l Dydaktycznei

mar i/fz owski
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Dot. postep. RO-230.083/1/2012

Zatacznik nr 1

O F E R T A
Ja/My nizej podpisani

z siedziba; .................................................................................................................................................

skladamy niniejsza. ofert^ na wykonanie tablic pamiqtkowych w ramach projektu ,,Centrum
Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki Biatostockiej" realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013, cz$sc .............. "

za cen? netto: ........................................... z\
plus podatek VAT .................................... z\. cena brutto ............................................. zl

stownie:...

za cen? netto: z\
plus podatek VAT z\. cena brutto z\.

Termin realizacji zamowienia - 7 dni od daty podpisania umowy

miejscowosc i data

PieczQC i podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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