
 

Zapytanie ofertowe dokonywane w ramach Rozeznania Rynku 
 
1. Dane Zamawiającego: 

Nazwa Zamawiającego Gradis Sp. z o.o. 

Adres siedziby Ulica: Czarnowiejska 36, 31-126 Kraków 

NIP 6762474320 

Osoba do kontaktu w 
sprawie ogłoszenia  

Imię i nazwisko:  

Krzysztof Sarapata 

Nr telefonu  693-589-101 

Adres e-mail  krzysztof.sarapata@gradis.pl 

 
2. Dane dotyczące zamówienia: 

Przedmiot zamówienia  
Zakup 2 sztuk monitorów komputerowych. 

Opis przedmiotu 
zamówienia 

Przedmiot zamówienia:  

Zakup 2 sztuk monitorów stacjonarnych LED o parametrach nie 
gorszych niż: 

1. Przekątnej ekranu nie mniejszej niż 23,8 cali,  

2. Rozdzielczość nie mniejsza niż 1920x1080 , 

3. Proporcje wymiarów ekranu 16:9, 

4.Typ matrycy: technologia IPS, matowa, utwardzona, 
podświetlenie LED, 

5. Czas reakcji [ms]  <= 5, 

6. Kontrast min. 1000:1 

7. Jasność min 250 cd/m² 

8. Złącze cyfrowe HDMI, + analogowe (D-Sub), 

Oraz zgodności z normami: 

ENERGY STARoHS, EPEAT Gold, TCO Certified Displays 

Nr i nazwa kodu CPV wg 
Wspólnego Słownika 

Zamówień  

30231300-6 

Harmonogram realizacji 
zamówienia 

od dnia 26.04.2018 do dnia 30.04.2018 

Termin składania ofert od dnia 24.04.2018 do dnia 25.04.2018 r 

Termin związania ofertą 21 dni 

Miejsce i sposób składania 
ofert 

Drogą elektroniczną na adres krzysztof.sarapata@gradis.pl 



Korzystając z wzoru odpowiedzi, zgodnego z załącznikiem nr 2 
Oferta 

 
 
3. Kryteria oceny i opisu sposobu przyznawania punktacji:  

Kryterium obligatoryjne cena 
Liczba punktów, 
którą można zdobyć 
za kryterium cena 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena 

 

100 %  

100 punktów 

Pc=(Cmin/Cc) x Pkt. max 
gdzie: 
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena 
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert 
Cc – cena brutto oferty badanej 
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium 
cena 

 
4. Informacje dodatkowe: 

Wytyczne do 
przygotowania 

ofert 

1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.  
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko 

jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

3. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej 
rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.  

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub 
wycofać ofertę.  

5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. 
6. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na 

formularzu stanowiącym załącznik nr 2 część B do wniosku o 
dofinansowanie. 

Wykluczenia 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez 
Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim 
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których 
mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a 
wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 
osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli.   

Warunki zmiany 
umowy  

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia 
publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria 
oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy). 

 
 


