
Zapytanie ofertowe nr 03/2017 na dostawę komputerów przenośnych typu laptop  

 

Szczecin, dnia 12.08. 2017 r.  

I. Zamawiający 

Sup4Nav Sp. z o.o. 
 ul. Niemierzyńska 17a,  
71-441 Szczecin 
 KRS: 0000488625, NIP: 8513171892, REGON: 321436803  
 

II. Przedmiot zapytania ofertowego 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa 2 sztuk nowych komputerów przenośnych typu 

laptop spełniających następujące wymagania: 

 

Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Typ Komputer przenośny z ekranem matowym o przekątnej 15,6” o rozdzielczości  min. 

1920x1080 pikseli. 

Procesor Intel Core i7-7500U 

Pamięć 

operacyjna 

min. 16 GB. 

Parametry 

pamięci 

masowej 

min.: 256 GB SSD. 

Karta graficzna Intel HD Graphics 620, AMD Radeon R7 M445 

Wyposażenie 

multimedialne 

Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio wbudowane min. dwa głośniki stereo 

Wymagania 

dotyczące 

baterii i 

zasilania 

------------------ 

Zgodność z 

systemami 

operacyjnymi 

Windows 10 

Warunki 

gwarancji 

Min. 24 miesiące 

Dodatkowe 

wymagania 

Wbudowany moduł Bluetooth. 

Wbudowany moduł WLAN 802.11 b/g/n/ac 

Wbudowane porty: 

 min. 3 porty USB w tym min 1 port USB 3.0  

 port ethernet RJ45 10/100/1000 

 kamera internetowa z mikrofonem 

 min. 1x port stereo mikrofon/słuchawki 

Klawiatura z układem klawiszy US-QWERTY z wydzieloną klawiaturą numeryczną 

Napęd DVD-RW  

 

Przykładowo, powyższe wymagania spełnia np. komputer : Dell Inspiron 5567 



 

III. Termin wykonania zamówienia 

Komputery będą dostarczone w trzech w terminie do 31.08.2017 r. 

IV. Kryteria postępowania ofertowego  

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

V. Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferta powinna zawierać: 
● pełne dane identyfikujące oferenta  
● dane kontaktowe do osoby upoważnionej 
● nazwę producenta, model, specyfikację i cenę dla komputera  wg specyfikacji podanej w zapytaniu 
ofertowym 
● cenę i datę dostawy 
● wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 3/2017 
 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert 

 Oferty można składać:  
● elektronicznie, przesyłając ofertę (np. w pliku PDF) na adres email: 
jaroslaw.chomski@sup4nav.com  w nieprzekraczalnym terminie 21 sierpnia 2017 do godz. 16:00 
● pocztą lub osobiście na adres: Sup4Nav Sp. z o.o. ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin 
w nieprzekraczalnym terminie 21 sierpnia 2017 do godz. 16:00 – decyduje data i godzina wpływu do 
przedsiębiorstwa.  
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 
 

VII. Kryteria oceny oferty 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę w oparciu o jedyne kryterium jakim jest 

najniższa cena. 
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