
Platforma zdalnego testowania
hipotez i analizy danych biomedycznych

Gliwice, dnia 06.06.2017 r

ZAPROSZEN!E DO SKTADANIA OFERT

w postqpowaniu o warto3ci zam6wienia nie przekraczajqcej w zlotych
r6wnowartoici kwoty 30 000 Euro

na uslugq: na dostawq drobnego sprzqtu komputerowego

( ro d z a j z a m 6 w i e n i a : d o st a w a /r*sl++ga/r€b€+a++d€+rd€{+al

Przedmiot zam6wienia:

I)ostawa drobnego sprzgtu komputerowego wetllug poniiszei specyfikacji:

a) Dysk zewnqtrzny HDD WD My Passport 4TB 2,5" USB 3.0, czarny - 2 sztuki
b) Stacja dokujqca HDD Unitek Y-3025 USB 3.0 - 2 sztuki
c) Stacja dokujaca Dell Advanced E-Port ll 130W 452-11-419 - l" sztuka
d) Dysk HGST lnternal Drive Kit 4TB 3,5" T2AOrpm (0503665)- 4 sztuki

1. Pelna nazwa Zamawiajqcego: Politechnika Slqska, Wydzial Automatyki, Elektroniki
i lnformatyki - lnstytut Automatyki
oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiajqcej:

ul. Akademicka 16

44-1OO Gliwice
Tel. 32 237-15-L7
32 237-21-27

Dane do faktury:
Politechnika Slqska

Ul. Akademicka 24
44-tOO Gliwice
NIP: 631-020-07-35

2. Opis przedmiotu zam6wienia:
a. okres gwarancji: wg wskazafi producenta
b. warunki ptatno(ci: przelewem na konto po wykonaniu ustugi (termin platno6ci

min. 7 dni)
c. inne szczeg6towe wymagania Zamawiajqcego: brak

3. Termin wykonania zam6wienia: tydzieri od ogtoszenia wynik6w zapytania
4. Sposob przygotowania oferty oraz miejsce itermin skladania ofert: od A7.06.2017 do

20.06.2017
Ofertq nale2y zloiyi (noleiy wybraC proponowone sposoby komunikacji):
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xx BirTest-
Platforma zdalnego testowania

hipotez i analizy danych biomedycznych

a. przeslai faxem na numer: 32237-23.-27 w tytule wpisai ,,dotyczy projektu
BioTest"

b. w wersji elektronicznej na e-mail: malgorzata.nierychlewska@polsl.pl

c. osobi5cie: Wydziat Automatyki, Elektroniki i lnformatyki lnstytut
Automatyki, ul. Akademicka 16 pok. 633, 44-L00 Gliwice w godz.: 8:00 do
13:00

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 2O.O6.2OL7 do godziny 12:00

5. Oferty otrzymane po terminie skladania ofert nie bqdq rozpatrywane.

6. Do oferty muszE byi dotqczone nastqpujqce dokumenty:
a) wypelnieny (i pedpisany ieaeliiesf te wyrnegene) fermular+ efertyi
b) inne dokumenty: o6wiadczenie o braku powiqzaf kapitalowych

zleceniodawcq zgodnie z zalqcznikiem nr 1
i osobowych ze

7. Kryteria oceny ofert:
Pod uwogq bqdq brane nostqpujqce kryteria wyboru nailepszei oferty:

o) Cena fi.a0/1a0 pkt)

Zaproszenie do skladania ofert sporzqdzil/sporzqdzila:

06.06.2016 r Malgorzata Nierychlewska

data (imiq , nazwisko i podpis pracownika prowadzqcego sprawq)

zoproszenie do sklodonio ofert ze strcny zomowioiqcego zostolo zoaprobowone dnia

06.06.2016 r. *r*.qqj

(podpis z imiennq pieczqtkq osoby z nostki / kom6rki zamawiajqcej)
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