
WarsŻawa, 6 czerwca 2014 r'

zAPYrANlE oFERToWE DoTYczĄcE

DosTAwY sPRzĘllJ lNFoRMAlYczNEGo W PRzEDslĘBloRsTWE EXTREMEMEM MlcHAł cHMuRA

lnf ormacl€ o zamawiająGym:

EXTREMEMEM MlcHAŁ cHMURA, ul. Głębocka 56E/55A, 03-287 Warszawa

ogóln€ wa]unki P]t€prowddaenia postępowanla oiertoweto

zamawiający zwra@ się z prośbą o złoż€nie oferty na dostawę splŻętu informatycŻne8o
w pr.edsiębiorstwie EXTREMEMEM MlcHAŁ cHMURA.

lrJyma&nia dotyąąCe:

A/ ofercntów
. zamawiający może uznać Ża nieważną ofeńę jeźeli|

_ została Źłożon6 po wyznacŻonym terminie?
- nie spelnia warunków określonych w niniejsaym zapytaniu ofertowym,
- parametry sprzętu nie spełniają warunków określonyah w ninjejszym zapytaniu ofeńowym
- Nie ma możliwości realizacji dostawy w ciągu 2 tygodni.

8/ Oletty. Oferta powinna:
- być napisana w jężyku polskim
_ być opatżona datą sporĘdzenia
- zawierać termin ważnościofeńy
- Żawierać cŻas realizacji dostaw
-Żawierać dane oferenta, ti. pełna naŻwa, adres siedżiby,
- odnosić 5ię śwą treścią do prŻedmiotu zapytania ofeńowego
_ być podpisana pnez osoby uprawnione do składania ofurt

Nlesp€łnl€nie kni.egołolwiek wymatania skutkować będrle odEuc€niem oferty b€t Jei roEp.tr.enia'

Mle|sce skladania ofeń:

ofurty naleł dostarczać osobiście bądź przesyłać pocztą tradycy.iną lub elektronicŻną na adres:

EXrREMEMEM M,alAł CHMURĄ ur. Grębocla 56Et55+ 03-287 warsawo
eł'oil ą]śbą!qś!jąn!o@e4ĘEg!ś!! !9!!

Termin skladania o'rńi 16 Cre'wiea 2014 r'

okr€ś ważności ofe'ł. co naimnle| 14 dnl, ll.ząc od dał udywu terminu skladania ofert'

xm€dum ocelry:

zamawiaja.y dokona ocenv waźnych ofeń na podstawie jednego kMeriUm, którym jest: cena (lq'x).
z Wykonawcą, kórego oferta opatrzona będŻie najniższą ceńą, zostanie Żawańa umowa na realizację

zakupu spnętu objętego niniejszym żapytaniem ofertowYm.

PRJZEDMIOT ZAPYTANN OFERTOWEGO

Przedmiot Żapytania obejmuje nabycie nowych środkóW trwałych.
Przewidvwany ok.es realiŻa.ji :10.06.2014 l.
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INNOWACYJNA
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l.p. n€tto (d'.)

(a) {b} {c) (d) (e) (f)

1.

crYłniki do ob6fugl łodów kr€6łowycll łt. 
'cŻytnika na następujące stanowiske:

_ ma8azyn (sŻt. 3, skorelowane z kupowanyrni 3 terminalami na

maSazyn), do obslugi logistycznej
- s€rwis (3 s't., w tym 2 dla obsłUgiserwisu i 1dla kierownike
s€lwisu, skorelowany ze stacją roboczą - kierownik serwiŚu

będżie j€dnocŹeśnie administrator€m syśtemu 82B)
_ recepcja {1 szt.), do prŹyjmowania zwrotów rekleńacy.inYch.
UnądŻenia umożliwiając€ skanowanie kodów kreskowych w
spo'ib pfŹewodowY.

UĘądzenie czyta kody EAN' a zainstalowane na nim
opro8nrnowanie pozwala na pnetwananie dokumentów
magazynowych.
Mihi md lne oodstowowe bd rdmetN :
. bezprz€wodowy (Bluetooth/Wi-Fi)
. skaner/terminal danych Ż baterią
. wyświetla€z koIorowy 320x2a0 (nie dotykowy)
. skaner standard 1D oraz 2D
. klawiatuń numeryczna 21klawisŻy
. wsparcie bibliotek programistycznwh potrŻebnych do

st€rowania przez system 82B -.NET ver 3,5lub wyższa
. odpoma na upad ki konstru kcja wYposaźona w 8umowe

. możliwość dekodow.nia kodów kreskowych łpu 1D2ą
1DIPDF417, DPM

. obsłuciwany int€ńejŚ UsB 2.0

. technoloaia czvtn;ka: taser lub nowocześniejsza

. klasaszcŻ€lnościlP54

. czytnik z8odrry z dyrekwą 2mzDyEWG wsprawie
o8r.niczeń w stosowaniu niebezpiecŻnych slbstan.ji / RoHs

. wa8a do 3808.

. Gwaranaja mln 36 mcy

. w ż€śawae do każdego€Żytnika niezbędne akc€śorla:

ładowarka, bateria, baza do podłącŻenia do komput€ra

Szt.

RAZEM CENA OTERTY NETTO {?L ):

-zt

DOTAOE NA INNO1IVAOC

ProJeLt wspó'finan5o*a"y irzez Unię Europejskąw ramach Po lnnowacyjna Gospodarke DŻiałanie 8'2



o5oĘ upoważnlone t€ stronY zamawla|ącGgo do kontaku'w Ż ofer€ntami|

Aleksander Lemlich
Dyrektor Handlowy
Tel.t +4a 22 354 32 47 | +4a 722 363 3o2
e_maill aIeksanderlemlich@extreńemem'com

Michał chmun _ w{aściciel

tel.: 607-266-400
te\.| 22 A7a-32"3L
e_mail: mi€hal'chmura@extrememem.com

INNOWACYJNA
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Pieczęą podpis zamawiające8o:

Michal chmur. - wlaściciel
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