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Pełna naantla (fi rma) zamawiającego:
QTl Jakub Spłocharski
Adres:
ul. ul, Karola Kurpińskiego 12l5a
8§ - 096 Bydgoszcz
NlP:5542533310

te]efon: 0048 504 281 401.
e-mail: qti.jakubsplocharski@gmail.com

przedmiot zamówienia

1. Okreśtenie pzedmiotu zamówienia:
. komputerwysokowydajny wraz z pakietem oprogramowania biurowego
l Monitor

Kod CPV: 3021 1000-1

2. Zamówienie jest współfinar§owane ze środków Unii Europejskłej w ramach pro,iektu "Graphwork -
nowatorskie, inteligentne óprogramowanie do twozenia grafików pracy"

lnformacje o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego

Zapytanie ofeńowe zostało upublicznione:
A. Na stronie internetowej twvw.qti.com.pl
B. Rozesłane pocźląelektroniczną w formie PDF

Wykaz ofeń, które wpłynęły w odpowiedzi na zapfianie ofeńowen wnłz z datami wpłnięcia

Data: Nazwa składającąo ofeńe FormaofeĘ
27-12-2017 Komputronik S,A. PDF
03-01-2018 ELECTRo.PL Linki do produktów w sktepie internetowym

05-01_2018 Tagari§p, z.o.o, PDF

lnformacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

1. Podmioty składające ofeĘ na zapytanie ofeńolre z dnia 2ż.12.2017 nie są powiązane osobowo, lub
kapitałowo z zamawiającym

2. spreedająry środek trwały wystawił deklara§ę określającą jego prchodzenie (spzęt używany)
3. sprzedająey środek trwa§ potwierdził w deklaracii, że dany środek nie był w okresie popnzednich 7

lat (10 lat w pzypadku nieruchomości} wsŃfinansowany z po,tlocy UE lub w ramach dotacji z
kĘowyń środków publicznyń (sprzęt uĄ4uany}



6. lnformacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny

Kryteria oceny i ich waga:
, Cena (15 punktów)
, Porty USB-3 x 4 (zgodne z USB-2) (15 punktów)
. Pońy Thunderbolt3 (USB-C) (10 punktów)
. Gniazdo na kańę SDXC (10 punktów)
, Gigabit Ethemet (,t0 punktów)
. §rafika: (min) 2 GB pamięciwideo (10) punktów)
. Pamięć: 16GB DDR4 2400 MHz (10 punktów)
. Procesor: (min) i5 - cżerordzeniowy (10 punKów)
. Rozdzielczość: 4096x2304 {10 ounktów)

7. Sposób przyznania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium

Pun ktacia po§zczególnych wykonawców za spełn ien ie danego kryteri um :

kryterium Komputronik §.A Electro.ol Taoań §p. z.o,o
Cena 0 0 15
Pońv USB-3 x 4 15 15 15
Portv Thundeńolt 3 0 0 0
Gniazdo na kańę
sDXc

10 10 10

Gioabit Ethernet 10 10 10
Grafika 0 10 t0
Pamięć 0 0 0
Procesor 10 10 10
RozdzielczŃć 10 10 10
RAZEM (MAX 100}: 55 65 80

8. Wskazanie wybranej ofeĘ wlazz uzasadnieniem wyboru

Wybrana ofeńa: Tagari §p.z.o.o
Uzasadnienie: Ofeńa Tagari Sp. z.o,o najbardziej spełnia wymagania specyfikacji sprzętu
zamieszczonej w zapytaniu ofeńowym. Ponadto, z tytft stanu sptzętu (używany) jako jedyny
mieści się w budźecie pzewidywanym we wniosku

9. Data sporządzenia protokołu i podpis zamawiaJącego

sporządzającei

{0- Lista załączników

1) Potwierdzenieupublicznieniazapyianiaofeńowego
2) Złożoneofeńy
3) oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, któzy złożyli ofeńy, podpisane

przez osoby wykonujące w imieniu zarnawiającego czynności lł,tiązane z procedurą
wyboru wykonawcy

W przypadku sprzętu uźywanego:
1) Deklaracja określająca pochodzenie spaętu
2) Dektaracja, że dany środek nie był w okresie popzednich 7 lat (10 lat w pzypadku

nieruchomości) współfinan§owany z pomocy UE lub w ramaó dotacji z kĘowych środków
oub]icznvch
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