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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

dotyczy projektu: 

„Wdrożenie internetowego systemu B2B dla TLC Rental 

integrującego zarządzanie systemami logistycznymi w 

zakresie zamówień, dostaw i kontrolingu” 

 

Zamawiający: 

TLC Rental Sp. z o.o. 

Aleja Krakowska 19 

Raszyn 05-090 

 

Okres realizacji projektu: 

01.07.2014 – 30.04.2015 

 

 

 

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ  

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 
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I. Zamawiający: 
 
TLC Rental Sp. z o.o.  
Aleja Krakowska 19   
Raszyn 05-090 
 

II. Okres realizacji zamówienia:  
 

Okres realizacji etapu projektu – czas trwania 3 miesięce.   

Okres realizacji etapu: od  01-07-2014 do 30-09-2014 

III. Termin składania ofert: 
 

18 lipiec 2014 

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wyniki i wybór 
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 18 lipca 2014 o godz. 16.00 w siedzibie  
TLC Rental Sp. z o.o.  Aleja Krakowska 19   Raszyn 05-090 
 
Po ogłoszeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja zostanie wysłana na 
adresy korespondencyjne firm przystępujących do konkursu. 

 

IV. Miejsce i sposób składania ofert: 
 

Podpisaną ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do 
siedziby firmy na adres: 
 
TLC Rental Sp. z o.o.  Aleja Krakowska 19   Raszyn 05-090 
 
lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: 

 p.mocko@tlc.com.pl 
 

Z dopiskiem: 
 

Oferta dotyczy projektu  

„Wdrożenie internetowego systemu B2B dla TLC Rental integrującego zarządzanie 

systemami logistycznymi w zakresie zamówień, dostaw i kontrolingu” 
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V. Ocena ofert 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 
- Cena ( 100%) 
 
Kryteria formalne 
- spełnienie podanych warunków  
- spełnienie wymagań funkcjonalnych  
 
 

VI. Krótka charakterystyka prowadzonej/planowanej działalności Zamawiającego: 
 

TLC Rental świadczy kompleksową obsługę przedsiębiorstw z branży budowlanej w 
charakterze dostawcy (sprzedaż i wynajem) systemów ogrodzeniowych, bram, 
kontenerów, systemów zabezpieczenia krawędzi (EPS),oraz innych akcesoriów 
budowlanych. Uzupełnienie oferty firmy stanowi sprzedaż przemysłowych schodów 
stalowych, schodów stalowych do kontenerów, jak również barierek, bram 
skrzydłowych oraz przesuwnych, furtek oraz kompleksowego wyposażenia zaplecza 
budowy. 
 

VII. Przedmiot Zamówienia: 
 

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w postaci: 
 

A. Notebooki - sztuk 6 - o parametrach co najmniej  

• matryca 13-15",  

• procesor i5,  

• pamięć RAM 8 GB,  

• dysk SSD 250GB, dysk HDD 500GB,  

• Windows 7 Pro,  

• gwarancja 3 lata 
 

B. Notebooki - sztuk 6 - o parametrach co najmniej  

• matryca 15,6 ",  

• procesor i5,  

• pamięć RAM 8 GB,  

• dysk SSD 250 GB, dysk HDD 500GB,  

• Windows 7 Pro,  

• gwarancja 3 lata  
C. Licencje pakietu biurowego  

• (Licencje Office MOLP STANDARD ) – 11 sztuk 
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ETAP 1 - realizowany w okresie od 01-07-2014 do 30-09-2014 

Okres realizacji zamówienia: do 30 wrzesień 2014 

VIII. Sposób dostarczenia przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiot zamówienia wymagany jest wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, w 

ramach projektu „Wdrożenie internetowego systemu B2B dla TLC Rental 

integrującego zarządzanie systemami logistycznymi w zakresie zamówień, dostaw i 

kontrolingu” 

IX. Oferta powinna zawierać składowe z wyodrębnionymi cenami za: 
 

A. Notebooki - sztuk 6 – ( o parametrach co najmniej  • matryca 13-15",  
•procesor i5,  •pamięć RAM 8 GB,  •dysk SSD 250GB, dysk HDD 500GB,  
Windows 7 Pro,  •gwarancja 3 lata ) 

B. Notebooki - sztuk 6 – ( o parametrach co najmniej  • matryca 15,6",  
•procesor i5,  •pamięć RAM 8 GB,  •dysk SSD 250GB, dysk HDD 500GB,  
Windows 7 Pro,  •gwarancja 3 lata ) 

C. Licencje pakietu biurowego – sztuk 11 - (Licencje Office MOLP STANDARD ) 
 
INNE KRYTERIA 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych tj. niezawierających pozycji od A oraz B 
rozpisanych wedle zestawienia ujętego w tym dokumencie. Każdy element 
zamówienia powinien być wyceniony oddzielnie. 

 
Oferta powinna także: 
- posiadać datę sporządzenia 
- posiadać datę lub czas obowiązywania oferty  
- być ostemplowana pieczątką firmową oferenta 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu i NIP 
- podpisana przez Oferenta.  

 
X. Oferent powinien złożyć oświadczenie 

 
OŚWIADCZAMY,  ŻE: 
1. posiadam(y)  uprawnienia do wykonywania  działalności   lub  czynności  objętych 
niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień; 
2. posiadam(y)   niezbędną  wiedzą   i   doświadczenie   oraz   dysponujemy   potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. 
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
niniejszego zamówienia; 
 

 


