
 

Zapytanie ofertowe na dostawę dysków i pamięci dla AMW REWITA Sp. z o.o. 

Tryb otwarty na podstawie Regulaminu zakupów obowiązującego w AMW REWITA Sp. z o.o. 

Termin składania ofert 01 luty 2019 r. 

 

 

      Warszawa, dnia 24 stycznia 2019 r.  
 
  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę dysków i pamięci do 
komputerów stacjonarnych dla AMW REWITA Sp. z o.o.  
 
I. Zamawiający: 
AMW REWITA Sp. z o.o. 
ul. św. J. Odrowąża 15 
03-310 Warszawa 
NIP: 701 030 24 56 
Regon: 142 990 254 
Osoba kontaktowa: Rafał Lenarczyk e-mail : r.lenarczyk@rewita.pl  
 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
1.1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa : 

 
a) 75 szt. dysków SSD SAMSUNNG  EVO 860 250 GB objętych gwarancja 

producenta na okres co najmniej 5 lat wraz z sankami do montażu GEMBRID MF-
321 

b) 15 szt. pamięci RAM Crucial CT51272BD160BJ objętych gwarancją producenta co 

najmniej na okres 3 lat. Pamięci w pełni kompatybilne z komputerami HP Compaq 

8200 Elite SFF PC ; Dell OptiPlex 9020 ; Dell Vostro 270 ; Dell Vostro 270s 

c) 9 szt. pamięci RAM GOODRAM GR1333D364L9/4G objętych gwarancją 

producenta co najmniej na okres 3 lat. Pamięci w pełni kompatybilne z 

komputerami Dell Vostro 260 ; Dell VOSTRO 460 
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d) 68 szt. pamięci RAM GOODRAM GR1600D364L11S/4G  objętych gwarancją 

producenta co najmniej na okres 3 lat. Pamięci w pełni kompatybilne z 

komputerami HP Compaq Pro 6305 SFF ; HP EliteDesk 705 G1 SFF ; HP 

ProDesk 400 G1 SFF 

e) 2 szt. pamięci RAM 8GB DDR4 2133 Mhz SoDIMM objętych gwarancją 

producenta co najmniej na okres 3 lat. Pamięci w pełni kompatybilne z 

komputerami Lenovo ThinkPad T460p 

1.2.   Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik do Zapytania. 

 
1.3.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu zlecenia wg. wzajemnych 

ustaleń i w sposób właściwie usankcjonowany formalnie. 
 

1.4. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe 
 

1.5. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych 
 

III. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, jak również dysponują potencjałem 

technicznym i osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia. 
2. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu 

zamówienia. 
3. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. 

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa lub ustawy nakładają obowiązek ich posiadania. 

 
W celu wykazania, iż Wykonawca spełnia warunki wskazane w Rozdz. III, do oferty należy 
załączyć stosowne oświadczenia. 

 
Oferty bez załączonych dokumentów i oświadczeń będą automatycznie odrzucane. 

 
IV. Kryterium wyboru oferty 
1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który zaoferuje najkorzystniejszy bilans ceny za 

realizację zamówienia, terminu wykonania, z zastrzeżeniem, że kierował się będzie interesem 
Spółki celem uzyskania profesjonalnej usługi na korzystnych dla siebie warunkach. 
 



 

a) Cena za realizację zamówienia – 100%. 
Zamawiający oceni łączną cenę ofertową netto za realizację zamówienia zaproponowaną 
przez Wykonawcę. Cena ofertowa netto musi zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia,  
w szczególności koszty transportu, sprzętu i oprogramowania niezbędnego do zrealizowania 
zamówienia oraz inne koszty, które musi ponieść Wykonawca celem właściwego wywiązania 
się ze zobowiązania. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość doprecyzowania lub korekty przedmiotu zamówienia  
w trakcie niniejszego postępowania. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postepowania ofertowego bez podania 
przyczyny. 

4. Oferta dla swojej ważności powinna zostać podpisana przez osobę właściwie umocowaną do 
reprezentacji Wykonawcy.  

5. Okres związania oferta 30 dni liczonych od dnia otwarcia ofert. 
 

Do oferty należy dołączyć: 
1. aktualny dokument rejestrowy działalności Wykonawcy; 
2. wymagane dokumenty i oświadczenia; 
3. formularz cenowo-ofertowy. 

 
V. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów 
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy mogą 

przekazywać:  pisemnie/ drogą elektroniczną. 
 
VI. Termin składania ofert 

Ofertę można złożyć do dnia 01.02.2019 r., drogą elektroniczną na adres: 
r.lenarczyk@rewita.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY 

 

 

 

OFERTA 

złożona przez: 

___________________________________ 

ul. ____________________________ 

…….-……….. ________________________ 

 

w zapytaniu ofertowym na dostawę dysków i pamięci dla AMW REWITA Sp. z o.o. 

A. DANE WYKONAWCY: 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca 
ofertę:………………..………………………………….. 
Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….
…………….……………...……………….. 
………………………………………………………………………………………………………..…
….………………………………………………………… 
Adres:……………………………………………………………………………………………………
…..……..……..……..…...…….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………. 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 
.…………………………………………..………………………………………….. 
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:  
faks………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. 
e-mail…………………………………………………………………………………………………… 
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): 
……………………………………………………….………………………….  

B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WRAZ Z OKRESEM GWARANCJI: 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………



 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

C. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: 

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ NETTO, która 
stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją 
usługi.  
 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA NETTO PLN 
 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN 
 

 

D. OŚWIADCZAM, ŻE: 

1) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty dostarczenia; 

2) Wykonawca, którego reprezentuję legitymuje się doświadczeniem wymaganym w Zapytaniu 
ofertowym. 

E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 

......................................................................................................................................................................... 
e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: 

.....................................................……………….. 

F. SPIS TREŚCI: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

3) ......................................................................................................................................................... 

4) ......................................................................................................................................................... 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

……………………………………………… 

pieczęć Wykonawcy 

...................................................................................... 

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 

 


