
    

 

 

Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert 

do dnia 29-12-2017 

Nazwa zamawiającego 

QTI Jakub Spłocharski 

Miejsce i sposób składania ofert 

Oferta w formie pliku PDF, lub wydruku powinna być przesłana za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: qti.jakubsplocharski@gmail.com, pocztą listem poleconym, kurierem 

lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Kurpińskiego 12/5a, 85-096 Bydgoszcz (decyduje 

data doręczenia). 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

qti.jakubsplocharski@gmail.com  

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Laptop i pakiet oprogramowania biurowego  

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Dostawa laptopa i oprogramowania, które będzie wykorzystywany w ramach realizacji 

projektu: "Graphwork - nowatorskie, inteligentne oprogramowanie do tworzenia grafików 

pracy". 

Przedmiot zamówienia 

1. Laptop  

 Pamięć:            8GB 

 Procesor:          i5 

 Dysk SSD:        (min) 128GB SSD 

 Monitor:            15,6’' 

 Rozdzielczość: FullHD    

 Praca na baterii: (min) 8 godzin  

 Kamera FaceTime HD 720p  

 System operacyjny: Windows, macOS  

 Obsługa dwóch monitorów i klonowanie wideo: możliwość jednoczesnego 

wyświetlania obrazu w milionach kolorów – w pełnej natywnej rozdzielczości na 

wbudowanym ekranie i w rozdzielczości maksymalnej 3840 na 2160 pikseli przy 60 

Hz na ekranie zewnętrznym 

Kod CPV: 30213100-6 
 

2. Pakiet oprogramowania biurowego dla Użytkowników Domowych i Małych Firm PL 

32/64-bit 

Kod CPV: 48000000-8 

Kod CPV 

30213100-6 

Nazwa kodu CPV 

Komputery przenośne 

Pytania i wyjaśnienia 

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: qti.jakubsplocharski@gmail.com 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Oferta  



    

 

 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny – ocena zgodności oferty z przedmiotem 

zmówienia. 

2. Kryterium oceny ofert: 

 Cena: (20 punktów) 

 Dysk SSD:        (min) 128GB SSD (40 punktów)  

 Praca na baterii: (min) 8 godzin (20 punktów) 

 Kamera FaceTime HD 720p (20 punktów) 

Zamawiający (beneficjent) 

Nazwa 

QTI Jakub Spłocharski 

Adres 

ul. Karola Kurpińskiego 12/5a 

85-096 Bydgoszcz 

Numer telefonu 

0048 504 281 403 

NIP 

5542533310 

Tytuł projektu 

"Graphwork - nowatorskie, inteligentne oprogramowanie do tworzenia grafików pracy". 

Numer projektu 

POIR.01.01.01-00-0454/17 


