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Zaproszenie do szacowania ceny sprzętu komputerowego. 

I. Informacje ogólne 

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Tarnobrzeska 9, 
zwraca się z uprzejmą prośbą o wstępne szacowanie cen. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 
121, z późn. zm.), jak również nie jest zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy - 
Prawo zamówień publicznych. 

I. Cel i przedmiot zapytania: 

Celem zapytania jest rozpoznanie cen dostępnego na rynku sprzętu komputerowego, 
urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka/kopiarka/skaner) oraz urządzeń do budowy sieci LAN i 
WAN. Fundacja dopuszcza złożenie odpowiedzi na szacowanie na używany sprzęt, jednakże jego 
data produkcji nie może być wcześniejsza niż 1.10.2019. 

Uzyskane odpowiedzi są niezbędne do ustalenia właściwego trybu postępowania o zamówienie 
publiczne.   

Zapytanie obejmuje zakup: 

• Sprzętu komputerowego o specyfikacji jak poniżej w zestawach: 

a. Zestaw 1 – 40 sztuk - komputer typ 1, monitor typ 1, mysz typ 1, klawiatura typ 1 

b. Zestaw 2 – 5 sztuk - komputer typ 2, monitor typ 2. 

• Urządzenia wielofunkcyjnego – jedna sztuka 

• Urządzeń do budowy sieci LAN I WAN – jedna sztuka z każdego rodzaju. 

• Dostawa sprzętu do siedziby w Radomiu oraz biura w Warszawie.  

UWAGA – w przypadku, kiedy w Państwa ofercie znajduje się tylko jeden z podanych typów 
sprzętu, prosimy o szacowanie tylko dla tego typu.  

Specyfikacja urządzeń została zamieszczona w Załączniku 1 do zaproszenia 

II. Termin realizacji. 

Przewidywany czas zakupu sprzętu komputerowego – 30 dni od daty zamówienia, nie później 
niż 20.09.2021. 

III. Terminy dotyczące niniejszego zapytania 

Odpowiedzi na niniejsze zapytanie należy złożyć w terminie do 6.08.2021 r. do godz. 18:00 w 
formie elektronicznej na adres zamowienia@fppp.gov.pl.  W tytule email należy umieścić 
„Odpowiedź na zapytanie – sprzęt komputerowy”. 

IV. Zakres składanych dokumentów 

W ramach odpowiedzi konieczne jest złożenie wypełnionego Załącznika 2 - formularz 
szacowania ceny. Dodatkowo, jeżeli istnieje taka konieczność z punktu widzenia 
składającego, prosimy o przesłanie opisów, materiałów informacyjnych i uzupełnienia do 
złożonej odpowiedzi. 

V. Kontakt: 

Osobą uprawnioną do kontaktów w ramach niniejszego zapytania jest Paweł Jachyra,  
tel. +48 607 145 886, e-mail: pawel.jachyra@fppp.gov.pl 

VI. Załączniki: 

Załącznik 1 – wymagania techniczne i funkcjonalne 

Załącznik 2 – formularz szacowania ceny 
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