Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami
biznesowymi w zakresie magazynowania, zamówień, sprzedaży i realizacji dostaw.
Numer ogłoszenia: 2/11/2014; data: 25.11.2014

OGŁOSZENIE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Sekcja I: Zamawiający
I. 1) Nazwa i adres: Media Ikonos Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Gosławicka 2d 45-446
Opole
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ikonos.pl
I. 2) Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II. 1) Określenie przedmiotu zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup środków trwałych – terminal Motorola MC9190
II.1.2) Rodzaj zamówienia: ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Terminal Motorola MC9190 – 2 szt
Dodatkowe wymagania:


Po dostarczeniu sprzętu sporządzenie protokołu dostawy – odbioru.



system operacyjny: Windows CE



klawiatura: 53 klawisze, klawisze TAB i funkcyjne F1-F4



model skanera: 2d



odczyt: z daleka

II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu ofert bez podania
przyczyny, a także do zmiany terminu wyboru oferty poprzez przedłużenie jej.
II.1.7) Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych ze złożeniem i przygotowaniem
oferty.
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: do 12.12.2014 r.
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III. 1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III. 2) Warunki udziału
• Opis warunków udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostepnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
określone w ust. 1 pkt 4) muszą spełnić wszyscy Wykonawcy, a warunki określone w ust. 1
pkt 1) - 3) musza zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. Ocena spełniania
warunków udziału w postepowaniu nastąpi w formule spełnia /nie spełnia.
Sekcja IV: Procedura
IV. 1) Tryb udzielenia zamówienia
IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: ogłoszenie
IV. 2) Kryteria oceny ofert
IV. 2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100%:
IV. 3) Informacje administracyjne
IV. 3.1.) Termin składania ofert:
do 04.12.2014 r., do godz. 15:30 miejsce: siedziba Zamawiającego ul. Gosławicka 2d,
45-446 Opole, e-mail: oferty@ikonos.pl
IV. 3.2) Termin wyboru oferty: 05.12.2014 r.
IV. 3.3) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
działanie 8.2.
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