Zapytanie ofertowe
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro,
działając w imieniu i na rzecz Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą
w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71, 02-903 Warszawa, zwracam się z prośbą
o przedstawienie oferty handlowej na wykonanie zamówienia obejmującego:

Zakup skaner wielkoformatowego
Specyfikacja zamówienia:


Technologia skanowania: CIS



Rozdzielczość optyczna: 1200 dpi



Maksymalna szerokość skanowania: 36”



Maksymalna grubość skanowanego dokumentu: 2mm



Minimalna szybkość skanowania przy 200DPI: skala szarości – 30cm/s,
kolor – 30cm/s



Umiejscowienie skanera: wolnostojący



Współpraca z systemem operacyjnym Windows 10



Komunikacja z komputerem: port USB



Oprogramowanie posiadające funkcjonalności:


Regulację kolorów RGB,



Edycję obrazu: obrót, lustrzane odbicie, kadrowanie, regulacja
jasności i kontrastu, usuwanie zanieczyszczeń, regulacja poziomu
bieli i czerni,



tworzenie szablonów;



polska wersja językowa;



obsługiwane typy plików: TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, BMP, JPEG2000, TIF-G3, TIF-G4, wielostronicowy PDF i TIF;



licencja bezterminowa;



Przestrzeń kolorów: sRGB, Adobe RGB, RAW;



Komplet przewodów do podłączenia do komputera oraz zasilania

Dodatkowe elementy zamówienia:


Podstawa do skanera z koszem na dokumenty



Gwarancja: 36 miesięcy



Dostawa z wniesieniem na 3 piętro (wysoki parter, budynek z rampą
dostawczą, schodami oraz podjazdem, transport na 3 piętro windą
towarową);



instalacja i konfiguracja urządzenia



Szkolenie w zakresie podstawowej obsługi skanera dla 5 osób



Termin realizacji: do 20 dni roboczych od podpisania umowy

Informacje o złożeniu oferty.
Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
grzegorz.marczak@centrum.gov.pl do dnia 02.10.2020 r do godziny 12:00.
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
Kryterium wyboru oferty stanowi cena.
Zostaną Państwo poinformowani w przypadku wyboru Państwa oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez
podawania przyczyny.

Jeżeli są Państwo czynnym podatnikiem WAT, proszę o dołączenie do przesłanej
oferty oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną, następującej treści:
Oświadczam, że:
a) podmiot, który reprezentuję jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i
usług i widnieje jako zarejestrowany podatnik VAT czynny w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z art.
96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
b) rachunek bankowy, który zostanie wskazany na fakturze za realizację
przedmiotu zamówienia, został otwarty w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą, został prawidłowo zgłoszony i potwierdzony przy wykorzystaniu
STIR oraz jest ujęty w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej wykazie;
c) wskazany powyżej rachunek bankowy będzie ujawniony w prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie, zgodnie z art. 96b ust.
3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w
terminie płatności wskazanym na fakturze, o której mowa w pkt b).

(podpis osoby upoważnionej)
........... , ................ r.

Załącznik 1. Formularz ofertowy.

