
                                               

Spółdzielnia Socjalna „RAZEM”                                    Podleszany,02.12.2013
Podleszany 414
39-300 Mielec

Zaproszenie do składania oferty

Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert na zadanie o wartości nie
przekraczającej 14 000 euro na 

Kasa fiskalna wraz z oprogramowaniem– sprzęt nowy.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII –
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i

wzmocnienie sektora ekonomi społecznej, Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie
ekonomi społecznej w ramach projektu "Samorządowe Spółdzielnie Socjalne –

miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych" współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin wykonania zamówienia do 10.12.2013 roku

Osoba do kontaktów Edyta Guła 510 980 469

Ofertę  sporządzoną  na  podstawie  załącznika  nr  1  należy  złożyć  w  biurze
Spółdzielni Podleszany 414 39-300 Mielec lub pocztą elektroniczną na adres
razem@ug.mielec.pl do  10.12.2013 do  godz.  14.00 z  dopiskiem: oferta  na
zakup kasy fiskalnej wraz z oprogramowaniem.

Oferty  zostaną  ocenione  za  pomocą  systemu  punktowego,  zgodnie  z
poniższymi kryteriami:
Cena brutto oferty , zwana dalej „ceną” - maksymalnie 100 pkt.

Maksymalną liczbę punktów [100] w kryterium „Cena” otrzyma Wykonawca,
który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
natomiast  pozostali  Wykonawcy  otrzymają  odpowiednio  umniejszoną  liczbę
punktów zgodnie z poniższym wzorem: 

Cena oferowana minimalna brutto 
CENA = --------------------------------------------------- x 100 

Cena badanej oferty brutto 

Wykonawca  zapewni  Zamawiającemu  możliwość  odbioru  kasy  fiskalnej  w
odległości  nie  większej  niż  30  km od  siedziby  Zamawiającego.  Wykonawca
może na własny koszt dostarczyć kasy fiskalnej do siedziby Zamawiającego. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

mailto:razem@ug.mielec.pl


Okres  gwarancji  liczony  będzie  od  dnia  protokolarnego  odbioru  przedmiotu
zamówienia. Termin płatności 30 dni.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Minimalne  wymagania,  które  musi  spełniać  oferowany  przedmiot
zamówienia

1 Kasa przenośna z oprogramowaniem

2 Program komputerowy do odczytu danych z karty SD

3 Elektroniczna kopia wydruku

4 Zapis na karcie SD z możliwością przeglądu, raportowania, kopiowania

5 Karta SD o pojemności min 2 GB

6 Mechanizm drukujący  typu „clamshell”

7 Komunikacja On-Line z komputerem

8 Zasilanie akumulatorowe

9 System oszczędzania papieru

ZAŁĄCZNIK: 
Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy 

Zarząd Spółdzielni 
Edyta Guła            Stanisław Juras


