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MAPPROJEKT /012/R712/2012             Lubartów, dn. 23.05.2012 

 

Zapytanie ofertowe nr 05/2012 
(Dotyczy zamówienia laptopów profesjonalnych typu M obile Workstation) 

 
 
I. ZAMAWIAJ ĄCY: 

"MAPPROJEKT" Mariusz Tomasiak 

ul. Powstańców Warszawy 73/29, 21-100 LUBARTÓW 

tel. (+48) 501 533 537, e-mail: info@mapprojekt.pl 

NIP: 7141744031; REGON: 060157380 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Laptop Mobile Workstation HP EliteBook 8560w (LG660EA lub WX563AV) lub inny podobny 
model o korzystniejszych parametrach i cenie nie większej niż 4000 zł netto za sztukę - szt. 2. 

Laptop powinien posiadać parametry nie niższe niż: 

- konstrukcja: wzmocniona, aluminiowa obudowa 

- Ekran: 15,6'' LED, Anti-Glare 

- Wymagane porty: DisplayPort, eSATA, złącze dokowania 

- Klawiatura - pełnowymiarowa, odporna na zalanie, z wydzieloną częścią numeryczną. 

- System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional 64bit PL (najlepiej czysta instalacja bez 
programów demonstracyjnych, itp.) 

- załączone wyposażenie : bateria, zasilacz + przewód, DVD +/-RW, inne 

- UWAGA: laptopy z serii Mobile Workstation są standardowo wyposażone w moduł 
szerokopasmowy HP un2420 EV-DO-HSDPA (WD301AA), więc nie może tego wyposażenia 
brakować. 

2. Dostawa na wskazany adres w Lublinie  (Biuro Projektu). 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

BEZWZGLĘDNY termin dostawy przedmiotu zamówienia: do 21.06.2012 r (włącznie). 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
info@mapprojekt.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres ul. Powstańców 
Warszawy 73/29, 21-100 LUBARTÓW, do dnia 05.06.2012 r, godz. 12.00. 
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2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 05.06.2012 r, po godz. 12.00. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

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

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.mapprojekt.pl 

 

V. OCENA OFERT: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Łączna cena netto (bez podatku VAT): 100% 

lub 

Propozycja sprzedaży podobnego modelu o korzystniejszych parametrach i cenie nie większej niż 
4000 zł netto za sztukę. 

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem: www.mapprojekt.pl 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowych informacji udziela Mariusz Tomasiak pod numerem telefonu (+48) 501 533 537 oraz 
adresem e-mail: info@mapprojekt.pl 

Nie wykluczamy stałej współpracy. 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 

Brak. 

 

 

 

 

 

 


