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Warszawa, 22 listopada 2011 roku 
 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej 
 
Tytuł projektu: „Inkubator BonusCard – wspieranie innowacyjnych projektów w obszarze chemii, 
energii, Internet i mobile”. 

 
 

 
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 

 
1. KOMPUTERÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM 

2. WIELOFUNKCYJNEJ DRUKARKI LASEROWEJ KOLOROWEJ 
3. PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO Z EKRANEM PROJEKCYJNYM 
4. TELEFONU KONFERENCYJNEGO I APARATÓW TELEFONICZNYCH  

 
 
 

I. Dane Zamawiającego  
BonusCard Sp. z o.o.  
ul. Altowa 2  
02-386 Warszawa  
REGON: 140178991 NIP: 524-25-43-422  

 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia  
W związku z realizacją w/w projektu Spółka zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę:  

 
1. Laptopów/notebooków klasy biznes i oprogramowania - 4 szt. o następujących 

wymaganiach minimalnych: 
 

Kategoria Minimalne wymagania 

Pamięć RAM min.4 GB 

Procesor 
Core i5 drugiej generacji lub i7 drugiej generacji lub 
równoważny 

Dysk twardy pojemność min. 640 GB (5400 obr./min.) 

Ekran 

przekątna od 16” do 16.9” 

rozdzielczość 1920 x 1080 

technologia matrycy matowa o niskim profilu odbicia światła 

Klawiatura z wydzieloną częścią numeryczną 

Napęd optyczny BD ROM / DVD+-RW / +-R DL / RAM 

Komunikacja 
łączność bezprzewodowa 

karta sieciowa 10/100/1000 

Bateria 
litowo-jonowa 

min. 4h pracy bez zasilania 

Oprogramowanie system operacyjny, pakiet biurowy, antywirus – 3-letnia licencja 

Gwarancja 2-letnia gwarancja 

 
 

2. Wielofunkcyjnej drukarki laserowej kolorowej – 1 szt. o następujących wymaganiach 
minimalnych:  
 

Kategoria Minimalne wymagania 

Drukarka laserowa 
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druk kolorowy 

automatyczny druk dwustronny (duplex) 

prędkość druku w czerni min. 17 str./min. 

prędkość druku w kolorze min. 17 str./min. 

rozdzielczość druku min. 2400 x 600 dpi 

Kopiarka automatyczne kopiowanie dwustronne 

Skaner 

kolor 

rozdzielczość min. 600 dpi 

automatyczne skanowanie dwustronne z podajnika 

Faks tak 

Złącza 
interfejs USB 2.0  

praca w sieci 

Pamięć min. 384 MB 

Rodzaje nośników koperty, papier makulaturowy, etykiety, papier zwykły 

Rozmiar nośnika A4 

Obsługa papieru dodatkowy zasobnik papieru na min. 500 arkuszy A4 

Wymiary 
urządzenie wolnostojące na kółkach z ergonomiczną 
wysokością (wysokość około 1 metra) 

Gwarancja 2-letnia gwarancja 

 
 

3. Projektora multimedialnego z ekranem projekcyjnym – 1 zestaw o następujących 
wymaganiach minimalnych:  

 

Kategoria Minimalne wymagania 

Projektor 
multimedialny 

rozdzielczość matrycy 1920 x 1080 

jasność 2000 ANSI lumeny 

kontrast 3500 

żywotność lampy w normalnym trybie pracy 4000 h 

głośność w normalnym trybie pracy max. 32dB 

Ekran projekcyjny 

rozmiar – szerokość ok. 2,5 metra 

proporcja kształtu 16:9, 4:3 

wysuwanie elektryczne 

montaż ścienny i sufitowy  

Gwarancja 3-letnia gwarancja 

 
 

4. Telefonu konferencyjnego – 1 szt. i aparatów telefonicznych – 4 szt. o następujących 
wymaganiach minimalnych:  

 

Kategoria Minimalne wymagania 

Telefon 
konferencyjny 

do korzystania przez 4-8 osób 

linia analogowa + VOIP 

symultaniczne prowadzenie rozmów, min. 2 obsługiwane linie 

głośność min. 94 dB 

Aparat telefoniczny 

linia analogowa + VOIP (1-2 numery) 

bezprzewodowy o zasięgu 50m w budynku 

na akumulatory NiMH AAA (w zestawie) 

czas czuwania 210h, czas rozmów 25h 

Gwarancja 2-letnia gwarancja 
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III. Warunki składania ofert 
 

1. Oferta powinna być przygotowana na załączonym formularzu. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
3. Przedmiotem postępowania jest dostarczony do wskazanego biura Spółki, w pełni działający, 

poprawnie skonfigurowany zestaw urządzeń. 
4. Wszelkie parametry określone przez Spółkę, mają charakter orientacyjny i informacyjny. Spółka nie 

odpowiada za prawidłowe skonfigurowanie oferty pod względem technologicznym. 
5. Oferty nieprawidłowo skonfigurowane bądź nie uwzględniające założeń poprawnie działającego 

systemu nie będą uwzględniane. 
 
 

IV. Kryteria oceny ofert 
 
1. Cena urządzeń - 60% dla wszystkich pozycji zapytania 
Do wyliczenia oceny punktowej zostanie zastosowany wzór: 

 

               
                                 

                              
          

 
2. Warunki gwarancji  

a) 40% dla pozycji 1 i 4 zapytania 
Do wyliczenia oceny punktowej zostanie zastosowany wzór: 

 

               
                                                     

                                                  
           

 
b) 20% dla pozycji 2 i 3 zapytania 
Do wyliczenia oceny punktowej zostanie zastosowany wzór: 

 

               
                                                     

                                                  
          

 
3. Jakość 

a) 10% dla pozycji 2 zapytania rozumiana jako jakość druku w oparciu o punktową ocenę 
w niezależnych raportach w prasie branżowej (przykładowe rankingi www.chip.pl/ranking, 
www.pcworld.pl) 

Do wyliczenia oceny punktowej zostanie zastosowany wzór: 
 

               
                                            

                                                
          

 
 

b) 20% dla pozycji 3 zapytania rozumiana jako jakość obrazu w oparciu o punktową ocenę 
w niezależnych raportach w prasie branżowej (przykładowe rankingi www.chip.pl/ranking, 
www.pcworld.pl) 

Do wyliczenia oceny punktowej zostanie zastosowany wzór: 
 

               
                                             

                                               
          

 
 

4. Koszt druku dla pozycji 2 zapytania - 20% w oparciu o punktową ocenę w niezależnych 
raportach w prasie branżowej (przykładowe rankingi www.chip.pl/ranking, www.pcworld.pl) 

Do wyliczenia oceny punktowej zostanie zastosowany wzór: 

http://www.chip.pl/ranking
http://www.pcworld.pl/
http://www.chip.pl/ranking
http://www.pcworld.pl/
http://www.chip.pl/ranking
http://www.pcworld.pl/
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Na ocenę całej oferty składa się suma punktów uzyskanych w każdej z pozycji niniejszego 
zapytania: 
 

Kryterium 
/Max. ocena 

K1 K2 a K2 b K3 a K3 b K4 
Razem 
max. 

Poz. 1 60 pkt. 40 pkt. - - - - 100 pkt. 

Poz. 2 60 pkt. - 20 pkt. 10 pkt. - 10 pkt. 100 pkt. 

Poz. 3 60 pkt. - 20 pkt. - 20 pkt. - 100 pkt. 

Poz. 4 60 pkt. 40 pkt. - - - - 100 pkt. 

Ocena oferty 400 pkt. 

 
 

V. Termin i miejsce składania ofert 
 

1. Oferty należy składać w formie pisemnej na załączonym formularzu: 
a) na adres spółki:  

BonusCard Sp. z o.o.  
ul. Altowa 2  
02-386 Warszawa  

b) lub wysłać na adres e-mail: biuro@bonuscard.pl  
2. Termin składania ofert mija dnia 29.11.2011.  
3. Oferta powinna być ważna do dnia 29.12.2011.  
 
 

VI. Termin rozstrzygnięcia i forma informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty  
 

1. Najlepsza oferta zostanie wyłoniona do dnia 30.11.2011.  
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.bonuscard.pl.  
3. Wybrane urządzenia będą przedmiotem leasingu na rzecz Spółki.  
4. Dokładny termin realizacji dostawy będzie uzależniony od Leasingodawcy, który będzie finansował 

zakup urządzenia.  
 
 

VII. Kontakt  
 

Adres korespondencyjny:  
BonusCard Sp. z o.o.  
ul. Altowa 2  
02-386 Warszawa  
e-mail: biuro@bonuscard.pl 
 
 

 


