
 
 

 
 

Zabrze, dnia 11.05.2015 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG nr 01/05/2015 

POIG.01.04.00-24-275/13 

W  związku  z  realizacją  projektu  badawczego  „Innowacyjne stanowisko sprzedaży”, 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4., Elzab S.A.  

zaprasza do złożenia oferty na produkty: 

1. Nośnik pamięci USB 3.0 Goodram TWIN 32GB z grawerem. 

2. Nośnik pamięci Goodram UNITY 16GB z grawerem. 

3. Goodram Power Bank P661 (6600mAh) z nadrukiem CMYK. 

 

II. Zamawiający: 

1. Nazwa (firma): Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A.  

2. Adres Biura Projektu: ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze 

3. NIP: 648-000-02-55 

4. REGON: 270036336 

5. KRS 0000095317, Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy 

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Nośniki pamięci USB 3.0 Goodram TWIN 32GB z grawerem – 30 szt. 

2. Nośniki pamięci Goodram UNITY 16GB z grawerem – 100 szt. 

3. Goodram Power Bank P661 (6600mAh) z nadrukiem CMYK – 20 szt. 

 

Dodatkowe wymogi zawarte w cenie oferty: 

 na obudowach, z ich obu stron, musi znajdować się grawer laserowy (w 

przypadku pamięci) lub kolorowy nadruk (w przypadku powerbank) wykonany 

według projektu dostarczonego przez Elzab S.A., 

 dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy, 

 dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia do siedziby 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 
 

IV. Kryterium wyboru oferty: 

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. 

 

V. Termin realizacji zamówienia: 



 
 

 
 

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 14 dni od daty wyboru oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu dostawy. 

 

VI. Miejsce realizacji zamówienia: 

Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A., 

Ul. Kruczkowskiego 39, 

41-813 Zabrze 

 

VII. Warunki płatności: 

Przelew, 30 dni od daty dostarczenia sprzętu. 

VIII. Sposób składania ofert: 
 

Ofertę należy złożyć do dnia 25.05.2015 do godziny 15.00 w formie papierowej bezpośrednio 

w  siedzibie  Zamawiającego  lub  drogą   pocztową  na  adres:  Zakłady Urządzeń 

Komputerowych Elzab S.A., ul.  Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze,  w  zamkniętej  kopercie  

z  dopiskiem:  „Innowacyjne stanowisko sprzedaży”, w  ramach  Programu  Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4. Zapytanie ofertowe POIG nr 01/05/2015) lub w formie 

elektronicznej na adres: lech.niwinski@elzab.pl. Ofertę  uważa  się  za  złożoną  w terminie,  

gdy  dotrze  ona  do  Zamawiającego  w  taki  sposób,  że mógł się z ofertą zapoznać. 

 

IX. Informacja o oświadczeniach 

Do  oferty  należy  dołączyć  oświadczenie,  w  którym  Oferent  potwierdza  spełnienie  niżej 

wymienionych warunków: 

a) posiada niezbędne doświadczenie do realizacji zamówienia, 

b) znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 

zamówienia, 

c) nie jest objęty postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym. 

 

IX. Termin otwarcia oferty: 

Bezpośrednio po otrzymaniu. 

 

X. Termin ważności oferty: 

Oferta powinna być ważna minimum 30 dni od dnia jej wpłynięcia. 

 

XI. Sposób przygotowania oferty: 

a) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, 



 
 

 
 

b) zamówienie  zostanie  udzielone  wykonawcy  po  uprzednim  porównaniu  i  ocenie 

wszystkich ofert, 

c) informacji w sprawie postępowania udziela: Lech Niwiński tel. +48 32 3706328; 

lech.niwinski@elzab.pl 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn. 



 
 

 
 
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego POIG 6.4 nr 02/09/2014 

 

Wzór Oferty 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

2. Nazwa przedmiotu zamówienia 

3. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE. 

4. Nazwa i adres WYKONAWCY 

NIP: 

REGON: 

 

OFERTA: 

 

1. Składam (y) niniejszą ofertę i oferuję /my: 

cenę …………………………………………………………………………. zł netto, 

słownie: ……………………………………………………………………... zł netto, 

powiększoną o należny podatek VAT w wysokości ……………………………… % 

co stanowi cenę ……………………………………………………………… zł brutto, 

słownie …………………………………………………………………..….. .zł brutto, 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami oferty i uznajemy się za związanych 

określonymi  w  niej  wymaganiami  i  zasadami  postępowania  oraz,  że  uzyskaliśmy 

wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez  czas wskazany 

w ofercie, tj. 30 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert. 

4. Oświadczamy,  że  oferta  nie  zawiera  informacji  stanowiących  tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji *. 

5. Oświadczamy,  że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji.  Informacje  takie 

zawarte są w następujących dokumentach *: 

………………………………………………………………………………………… 

* - niepotrzebne skreślić 



 
 

 
 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ……………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

3. ……………………………………………. 

 

6. Oferta zawiera ………………. kolejno ponumerowanych stron. 

 


