
 

 

 

  

      

Nr postępowania:1/ZP/U/08/19 

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
   

 

 

na 

dostawę sprzętu elektronicznego dla firmy Handsoncode sp. z o.o 

w ramach projektu  

 

„Opracowanie wydajnego silnika obliczeniowego do przetwarzania tabelarycznych danych 

numerycznych znacznych rozmiarów na urządzeniach mobilnych i stacjach roboczych z 

wykorzystaniem mechanizmów obliczeń równoległych oraz procesora graficznego."  

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w 

ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  
.…………………………………… 

 

ZATWIERDZAM 

 

 

 

 

Gdynia, 1 sierpnia 2019 r. 



 

 

 

  

      

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

 

Handsoncode sp. z o.o  
Al. Zwycięstwa 96/98 
81-451 Gdynia 
TEL: +48 530 631 267 

NIP: 5862294002 

WWW: https://handsoncode.net/ 

Osoba do kontaktu: Krzysztof Spilka 

E-mail: office@handsontable.com 

 

Rozeznanie rynku jest realizowane w ramach projektu „Opracowanie wydajnego silnika 

obliczeniowego do przetwarzania tabelarycznych danych numerycznych znacznych rozmiarów na 

urządzeniach mobilnych i stacjach roboczych z wykorzystaniem mechanizmów obliczeń 

równoległych oraz procesora graficznego." I osi priorytetowej Wsparcie Prowadzenia Prac B+R przez 

Przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe 

i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0223/18 

 

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

30213100 – Komputery przenośne; 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego następującego 

sprzętu elektronicznego o parametrach określonych poniżej lub sprzętu równoważnego 

(obowiązek wykazania równoważności produktu leży po stronie Wykonawcy): 

a) 2 sztuki laptopa o następujących parametrach: 

• System operacyjny: Mac OS 

• Procesor: liczba rdzeni 4; częstotliwość taktowania min. 2,3 GHz; 8 generacja 

• Karta graficzna: zintegrowana; eDRAM 128 MB; 1050 MHz 

• Pamięć RAM: 16 GB 

• Dysk: 512 GB SSD 

• Przekątna ekranu: 13,3” 

• Rozdzielczość matrycy: 2560 x 1600 pikseli 
b) 1 sztuka laptopa o następujących parametrach: 

• System operacyjny: Mac OS 

• Procesor: liczba rdzeni 4; częstotliwość taktowania min. 2,3 GHz; 8 generacja 

• Karta graficzna: zintegrowana; eDRAM 128 MB; 1050 MHz 

• Pamięć RAM: 16 GB 

• Dysk: 512 GB SSD 

• Przekątna ekranu: 13,3”-15” 

• Rozdzielczość matrycy: 2560 x 1600 pikseli 



 

 

 

  

      

2. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach 

lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, 

wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2018r., a także musi spełniać wymagania 

techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. 

3. W przypadku zaproponowania produktu równoważnego, Wykonawca podaje w tabeli 

formularza ofertowego producenta i typ oferowanego systemu operacyjnego oraz dołączy do 

oferty stosowne oświadczenie i dokumenty potwierdzające równoważność proponowanych 

produktów w tym ich opis. 

4. Cena ofertowa obejmować będzie koszty dostawy przedmiotu  zamówienia  do siedziby 

Zamawiającego oraz 12-miesięczną gwarancję. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia z zachowaniem szczególnej 

staranności, na własny koszt i ryzyko.  

6. Termin realizacji zamówienia: 

1) dla 1 szt. laptopa opisanego w punkcie 1 ppkt. a) – do dnia 14 sierpnia 2019 r. 

2) dla 1 szt. laptopa opisanego w punkcie 1 ppkt. a) oraz 1 szt. laptopa opisanego w punkcie 

1 ppkt. b) – do dnia 27 września 2019 r.  

7. Płatność nastąpi w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wpływu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

 

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim oraz powinna zawierać kwotę netto oraz 
brutto wyrażoną w PLN.  

2. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, wysłać pocztą na adres wskazany w 

ustępie I lub drogą elektroniczną na adres: office@handsontable.com do dnia 5 sierpnia 2019 

r. do godziny 10.00. Decyduje data wpływu. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Kryterium wyboru oferty jest cena brutto– 100%. 
2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą łączną ceną brutto, spełniającą wymagania 

Zamawiającego. 
 

V.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

 

VI. Załączniki: 

 

1. Załącznik nr 1 - Formularz „Oferta”. 

mailto:office@handsontable.com


 

 

 

  

      

Załącznik nr  1 do zaproszenia do składania ofert 
 
Nr postępowania: 1/ZP/U/08/19 

 
  

Zamawiający: 

 

Handsoncode sp. z o.o  
Al. Zwycięstwa 96/98 

                     81-451Gdynia 
 

 

 

OFERTA 
 

Dotyczy: dostawy sprzętu elektronicznego dla firmy Handsoncode sp. z o.o w ramach projektu 

„Opracowanie wydajnego silnika obliczeniowego do przetwarzania tabelarycznych danych 

numerycznych znacznych rozmiarów na urządzeniach mobilnych i stacjach roboczych z wykorzystaniem 

mechanizmów obliczeń równoległych oraz procesora graficznego." współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka 

Ścieżka.   

 
1. Nazwa, adres, NIP (pieczęć firmowa) 

 
 
 
 
 

2. Proponowane warunki cenowe: 
 

Lp. Nazwa Ilość w szt. 
Całkowita wartość 

netto 
Całkowita wartość 

brutto 

1. Laptop (podpunkt a) 2   

2. Laptop (podpunkt b) 1   

SUMA   

 
 

3. Oświadczam, że:  
a) Wskazana w ofercie cena uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 
b) Akceptujemy terminy realizacji i warunki płatności ustalone przez Zamawiającego. 
c) Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 
d) Dane zawarte w formularzu ofertowym są zgodne z prawdą.  
e) Zaoferowany w niniejszej ofercie sprzęt spełnia minimalne wymagania określone w 

zaproszeniu do składania ofert.  
f) Reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z 



 

 

 

  

      

Zamawiającym. Nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu 
wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji, 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w 
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

g) Wykonanie całości niniejszego zamówienia nastąpi zgodnie z wymogami zawartymi w 
zaproszeniu do składania ofert.  

h) Zapoznałem się z treścią zaproszenia do składania ofert, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz 
uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.  

  
  
  
  

………………………………………………..…………..  
Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta 

 
 



 

 
 

  

      

Nr postępowania:1/ZP/U/06/19 
 
 
 
 
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
   
 
 

na 
dostawę sprzętu elektronicznego dla firmy Handsoncode sp. z o.o 

w ramach projektu  
 

„Opracowanie wydajnego silnika obliczeniowego do przetwarzania tabelarycznych danych 
numerycznych znacznych rozmiarów na urządzeniach mobilnych i stacjach roboczych z 

wykorzystaniem mechanizmów obliczeń równoległych oraz procesora graficznego."  
 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w 

ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                  
.…………………………………… 

 
ZATWIERDZAM 

 
 
 
 

Gdynia, 7 czerwca 2019 r. 



 

 
 

  

      

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
 
Handsoncode sp. z o.o  
Al. Zwycięstwa 96/98 
81-451 Gdynia 
TEL: +48 660 803 249 
NIP: 5862294002 
WWW: https://handsoncode.net/ 

Osoba do kontaktu: Krzysztof Spilka 
E-mail: krzysztof.spilka@handsontable.com 
 
Rozeznanie rynku jest realizowane w ramach projektu „Opracowanie wydajnego silnika 
obliczeniowego do przetwarzania tabelarycznych danych numerycznych znacznych rozmiarów na 
urządzeniach mobilnych i stacjach roboczych z wykorzystaniem mechanizmów obliczeń 
równoległych oraz procesora graficznego." I osi priorytetowej Wsparcie Prowadzenia Prac B+R przez 
Przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania 
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0223/18 
 
II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
30213100 – Komputery przenośne; 
30213200 – Komputer tablet; 
32250000 - Telefony komórkowe 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego następującego 

sprzętu elektronicznego o parametrach określonych poniżej lub sprzętu równoważnego 
(obowiązek wykazania równoważnośści produktu leży poi stronie Wykonawcy): 
a) 4 sztuki laptopa o następujących parametrach: 

 System operacyjny: Mac OS 
 Procesor: liczba rdzeni 4; częstotliwość taktowania 2,3 GHz; 8 generacja 
 Karta graficzna: zintegrowana; eDRAM 128 MB; 1050 MHz 
 Pamięć RAM: 16 GB 
 Dysk: 512 GB SSD 
 Przekątna ekranu: 13-13,3” 
 Rozdzielczość matrycy: 2560 x 1600 pikseli 

b) 1 sztuka smartfona: 
 System operacyjny: iOS 
 Procesor: liczba rdzeni 2; częstotliwość taktowania min. 1,4 GHz 
 Pamięć RAM: min. 1 GB 
 Pamięć wbudowana: 32 GB 
 Przekątna ekranu: 4,7” 
 Wyświetlacz HD 
 Rozdzielczość ekranu: 1334 x 750 piksele  



 

 
 

  

      

 Ekran dotykowy 
 Bateria: litowo-jonowa 

c) 1 sztuka smartfona: 
 System operacyjny: iOS 
 Procesor: liczba rdzeni 4; częstotliwość taktowania 2,4 GHz 
 Pamięć RAM: 2 GB 
 Pamięć wbudowana: min. 32 GB 
 Przekątna ekranu: 4,7” 
 Wyświetlacz HD 
 Rozdzielczość ekranu: 1334 x 750 piksele  
 Ekran dotykowy 
 Bateria: litowo-jonowa 

d) 1 sztuka tabletu: 
 System operacyjny: Mac OS 
 Procesor: liczba rdzeni 3; częstotliwość taktowania 1,5 GHz  
 Pamięć RAM: 2 GB 
 Dysk: min. 32 GB  
 Przekątna ekranu: 9,7” 
 Rozdzielczość ekranu: 2048 x 1536 pikseli 

e) 1 sztuka smartfona:  
 System operacyjny: Android 
 Procesor: liczba rdzeni 4; częstotliwość taktowania 2,5 GHz 
 Pamięć RAM: 2 GB 
 Pamięć wbudowana: min. 16 GB 
 Przekątna ekranu: min. 5,1” 
 Wyświetlacz HD 
 Rozdzielczość ekranu:  min. 1480 x 720 piksele  
 Ekran dotykowy 
 Bateria: litowo-jonowa 

f) 1 sztuka smartfona: 
 System operacyjny: Android 
 Procesor: liczba rdzeni 8; częstotliwość taktowania min. 1,9 GHz 
 Pamięć RAM: 3 GB 
 Pamięć wbudowana: min. 32 GB 
 Przekątna ekranu: min. 5,7” 
 Wyświetlacz HD 
 Rozdzielczość ekranu:  min. 1480 x 720 piksele  
 Ekran dotykowy 
 Bateria: litowo-jonowa 

g) 1 sztuka smartfona: 
 System operacyjny: Android 
 Procesor: liczba rdzeni 8; częstotliwość taktowania min. 2,36 GHz 
 Pamięć RAM: 4 GB 
 Pamięć wbudowana: min. 32 GB 
 Przekątna ekranu: min. 6” 
 Wyświetlacz HD 
 Rozdzielczość ekranu:  min. 1480 x 720 piksele  
 Ekran dotykowy 
 Bateria: litowo-jonowa 



 

 
 

  

      

2. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na 
wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy 
do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2018r., a także musi spełniać 
wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. 

3. W przypadku zaproponowania produktu równoważnego, Wykonawca podaje w tabeli 
formularza ofertowego producenta i typ oferowanego systemu operacyjnego oraz dołączy do 
oferty stosowne oświadczenie i dokumenty potwierdzające równoważność proponowanych 
produktów w tym ich opis. 

4. Cena ofertowa obejmować będzie koszty dostawy przedmiotu  zamówienia  do siedziby 
Zamawiającego oraz 24-miesięczną gwarancję. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia z zachowaniem szczególnej 
staranności, na własny koszt i ryzyko.  

6. Termin realizacji zamówienia - 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 
7. Płatność nastąpi w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wpływu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 
 

 
III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim oraz powinna zawierać kwotę netto oraz 
brutto wyrażoną w PLN.  

2. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub wysłać pocztą lub drogą 
elektroniczną na adres: krzysztof.spilka@handsontable.com do dnia 14 czerwca 2019 r. do 
godziny 13.00. Decyduje data wpływu. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Wykonawca może przed upływem terminu składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Kryterium wyboru oferty jest cena brutto– 100%. 
2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą łączną ceną brutto, spełniającą wymagania 

Zamawiającego. 
 
V.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

 
 
VI. Załączniki: 

 
1. Załącznik nr 1 - Formularz „Oferta”. 
 



 

 
 

  

      

Załącznik nr  1 do zaproszenia do składania ofert 
 
Nr postępowania: 1/ZP/U/06/19 

 
  

Zamawiający: 

 

Handsoncode sp. z o.o  
Al. Zwycięstwa 96/98 

                     81-451Gdynia 
 

 

OFERTA 
 

Dotyczy: dostawy sprzętu elektronicznego dla firmy Handsoncode sp. z o.o w ramach projektu 
„Opracowanie wydajnego silnika obliczeniowego do przetwarzania tabelarycznych danych 
numerycznych znacznych rozmiarów na urządzeniach mobilnych i stacjach roboczych z 
wykorzystaniem mechanizmów obliczeń równoległych oraz procesora graficznego." 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach konkursu 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.   
 

1. Nazwa, adres, NIP (pieczęć firmowa) 
 
 
 
 
 

2. Proponowane warunki cenowe: 
 

Lp. Nazwa Ilość w szt. Całkowita wartość 
netto 

Całkowita wartość 
brutto 

1. Laptop (podpunkt a) 4   
2. Smartfon (podpunkt b) 1   
3. Smartfon (podpunkt c) 1   
4. Tablet (podpunkt d) 1   
5. Smartfon (podpunkt e) 1   
6. Smartfon (podpunkt f) 1   
7. Smartfon (podpunkt g) 1   

SUMA   
 
 

3. Oświadczam, że:  
a) Wskazana w ofercie cena uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 
b) Akceptujemy terminy realizacji i warunki płatności ustalone przez Zamawiającego. 
c) Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 



 

 
 

  

      

d) Dane zawarte w formularzu ofertowym są zgodne z prawdą.  
e) Zaoferowany w niniejszej ofercie sprzęt spełnia minimalne wymagania określone w 

zaproszeniu do składania ofert.  
f) Reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. Nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu 
wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji, 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

g) Wykonanie całości niniejszego zamówienia nastąpi zgodnie z wymogami zawartymi w 
zaproszeniu do składania ofert.  

h) Zapoznałem się z treścią zaproszenia do składania ofert, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz 
uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.  

  
  
  
  

………………………………………………..…………..  
Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta 

 
 



 

 
 

  

      

Nr postępowania:1/ZP/U/06/19 
 
 

ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT 
  

na 
dostawę sprzętu elektronicznego dla firmy Handsoncode sp. z o.o 

w ramach projektu  
 

„Opracowanie wydajnego silnika obliczeniowego do przetwarzania tabelarycznych danych 
numerycznych znacznych rozmiarów na urządzeniach mobilnych i stacjach roboczych z 

wykorzystaniem mechanizmów obliczeń równoległych oraz procesora graficznego."  
 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt 

realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka 
 

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0223/18 
 
W wyniku omyłki pisarskiej Zamawiającego treść ustępu III, punktu 4 ulega zmianie na: 
„Cena ofertowa obejmować będzie koszty dostawy przedmiotu  zamówienia  do siedziby 
Zamawiającego oraz 12-miesięczną gwarancję”. 
 
Pozostałe zapisy zaproszenia do składania ofert nie ulegają zmianie. 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                  
.…………………………………… 

 
ZATWIERDZAM 

 
 
 
 

Gdynia, 10 czerwca 2019 r. 
 


