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Białystok, dn. 24.05.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013
I. Zamawiający

ILLUMINATIO Łukasz Kierus
Żelazna 9/5
15-297 Białystok

II. Opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu pt. „Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez 
zastosowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii ICT przez wydawnictwo ILLUMINATIO 
Łukasz Kierus”   zwracam się z prośbą o złożenie ofert na zakup:1. Zestaw komputerowy – 1 szt.

Minimalne parametry techniczne zestawu komputerowego:- monitor 27 cali- pamięc 16 GB ram- dysk twardy 1 TB- praca w systemie Windows 7 i Mac OS X- czterordzeniowy procesor i7- AMD Radeon HD 6970M z 2 GB pamięci GDDR5- System Mac OS X – 1 szt- System Windows 7 – 1 szt2. Zestaw komputerowy – 1 szt

Minimalne parametry techniczne zestawu komputerowego:- monitor 27 cali- pamięc 8 GB ram- dysk twardy 1 TB- praca w systemie Windows 7 i Mac OS X- czterordzeniowy procesor i5- AMD Radeon HD 6970M- System Mac OS X – 1 szt- System Windows 7 – 1 szt3. Notebook – 1 szt

Minimalne parametry techniczne:- Wyświetlacz 15,4 cali- pamięc 8 GB ram- dysk twardy 512 GB typu flash- praca w systemie Windows 7 i Mac OS X- czterordzeniowy procesor i7- karta graficzna NVIDIA GeForce GT 650M
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- System Mac OS X – 1 szt- System Windows 7 – 1 szt4. Adobe Creative Suite 6 Design Standard  – zakup licencji na oprogramowanie – 1 szt5. Pakiet Office for Mac - zakup licencji na oprogramowanie – 3 szt6. Czytnik e-booków
Minimalne parametry techniczne:- Wielkość ekranu 9,7 cala- Rozdzielczość ekranu 1200x824

III.  Termin realizacji zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane nie później niż do dnia 30.06.2013

III. Kryteria wyboru oferty

Ocena wg kryterium ceny netto – ranga 100%

IV. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej 
oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena jest jedynym kryterium.

V. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę zamieszczono w wersji elektronicznej na stronie www.illuminatio.pl.

Oferta powinna zostać przesłana emailem na adres wyd@illuminatio.pl za  pośrednictwem poczty, 
kuriera bądź też złożona osobiście na adres  ul. Kolejowa 12e/3, 15-701 Białystok do dnia 1 czerwca 
2013.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 3 czerwca  2013 roku. Powiadomienie o wyborze 
najkorzystniejszej oferty ukaże się w dniu 3 czerwca 2013. roku na stronie internetowej 
www.illuminatio.pl.

VI. Dodatkowe informacje

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Złożona  oferta  powinna  zawierać  co  najmniej:  nazwę  i  adres  oferenta,  opis  nawiązujący  do 
parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,  wartość oferty (netto oraz brutto),  termin 
ważności oferty, termin dostawy.

Dodatkowych informacji udziela Łukasz Kierus, pod nr telefonu 660955595 bądź email: 
wyd@illuminatio.pl

Z poważaniem

Łukasz Kierus
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