ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZEZNANIA CENOWEGO
z dnia 17/01/2018, l.dz. 01_01_2018_RPO_1_4_3_BOMA
w ramach projektu "Wzrost udziału TIK w zarządzaniu przedsiębiorstwem BOMA"
Projekt realizowany w ramach:
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Rozeznanie cenowe związane z dostawą,
oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako:
Kod:
42962000-7
Opis: Urządzenia drukujące i graficzne
Kod:
30232100-5
Opis: Drukarki i plotery
Kod:
30216100-7
Opis: Czytniki optyczne
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BOMA Małgorzata i
Bolesław Pietruszewscy Spółka Jawna
Kazimierzowo 3C, 82-300 Elbląg
NIP: 5782641045
Osoba do kontaktu:
Paweł Chmielecki, tel. kont. 606 741 199
e-mail: pawel@boma.elblag.pl
Miejsce składania ofert:
Oferty prosimy wysłać na adres e-mail: pawel@boma.elblag.pl
Termin składania ofert:
Do 25.01.2018, godz. 10.00
Oferty prosimy składać na Formularzu ofertowym, Załącznik nr 1.

I.

Opis przedmiotu zamówienia:

Cel rozeznania rynku:

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu wyłącznie określenie rynkowej wartości
(ceny) przedmiotu zamówienia.

Nazwa nadana zamówieniu
przez zamawiającego:

Dostawa drukarek kodów kreskowych oraz skanerów/terminali kodów
kreskowych wraz z dodatkowym zasilaniem i stacją ładującą .

Rodzaj zamówienia:
Określenie
przedmiotu
zamówienia:

Dostawa.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa :
1. Skanery/terminale kodów kreskowych wraz z dodatkowym zasilaniem
Parametry nie gorsze niż:
Urządzenia służące do zbierania danych za pomocą kodów kreskowych.
Urządzenie wykorzystywane do wspierania takich procesów jak:
 inwentaryzacje
 uzupełnianie towaru
 zarządzanie procesami
 monitoring/pulpit systemu
Kluczowe oczekiwane parametry i funkcjonalności (nie gorsze niż):
 skanowanie 1 D standardowego zasięgu
 przenośny, waga z baterią poniżej 800 g
 klawiatura klawisze rozbudowana
 bezprzewodowa transmisja danych WLAN, zgodność z WinCE
 wyświetlacz kolorowy, min. 3,5 cala, rozdzielczość VGA
 dodatkowa wymienna bateria
 baterie litowo-jonowa nie mniej niż 2600 mAh
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Liczba urządzeń: 4
2. Stacja ładująca do skanery/terminale kodów kreskowych
Urządzenie służące do ładowania do skanerów/terminali kodów kreskowych
Oczekiwane parametry (nie gorsze niż):
 zgodność z ww. skanerami/terminalami kodów kreskowych
 możliwość ładowania 4 baterii równocześnie
Liczba urządzeń: 1 w przypadku rozwiązania 4-portowego
3. Drukarka kodów kreskowych stacjonarna przemysłowa
Urządzenie stacjonarne służące do przygotowywania i drukowania etykiet
kodów kreskowych.
Urządzenie w szczególności do takich zastosowań, jak:
a) w produkcji:
 produkcja w toku
 zarządzanie środkami trwałymi
 zarządzanie zapasami
 etykiety produktowe
 etykiety zgodne ze standardami
b) transporcie i logistyce:
 etykiety odbiorcze i wysyłkowe
 znakowanie środków trwałych
Kluczowe oczekiwane parametry i funkcjonalności (nie gorsze niż):
 możliwość projektowania etykiet
 możliwość zmiany formatu etykiet
 bezprzewodowa praca w sieci
 obszar druku:
 min. szerokość: 100 mm
 min. długość: 990 mm
 parametry nośników:
 szerokość etykiet i podkładu: min. 20 mm do min. 110 mm
 szerokość kalki: min. 20 mm do min 110 mm
Liczba urządzeń: 1
4. Drukarka kodów kreskowych mobilna
Urządzenie mobilne służące do przygotowywania i drukowania etykiet kodów
kreskowych.
Urządzenie w szczególności do takich zastosowań, jak:
a)

w produkcji:
 etykiety wysyłkowe i odbiorcze
 kompletowanie i pakowanie (zarządzanie zapasami, produkcja w toku,
śledzenie części)
 zarządzanie aktywami
 etykiety na półki / pojemniki/ kartony / palety (kwity kompletacyjne)
b) transporcie i logistyce:
 etykiety na potrzeby wysyłania, przyjmowania towarów
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kompletowanie i pakowanie

Liczba urządzeń: 1

Termin realizacji:

Dodatkowe uwagi:
1.
Dopuszcza się rozwiązania charakteryzujące się wyższymi parametrami
(za wyższe parametry uznaje się więcej funkcjonalności, szybsza i dokładniejsza
praca, wyższa sprawność, wyższa wytrzymałość).
2.
W ramach poszczególnych elementów dopuszcza się podzespoły i
rozwiązania wszystkich producentów minimum równoważne parametrom
wydajnościowym i funkcjonalnym, jak wyżej wymienione oraz nie wymaga się
rozwiązań i funkcjonalności, których z przyczyn obiektywnych i niezależnych od
Wykonawcy, ze względu na ich charakter, np. prawny, nie można spełnić
(wykazanie braku takiej możliwości leży po stronie Wykonawcy).
3.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą
zastosowanie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, należy rozumieć, że
jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może
opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.
Podane nazwy własne nie są wiążące dla Wykonawców i służą wyłącznie
zobrazowaniu parametrów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie
rozwiązań równoważnych, o parametrach nie gorszych od wskazanych przez
Zamawiającego.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BOMA Małgorzata i
Bolesław Pietruszewscy Spółka Jawna
Kazimierzowo 3C, 82-300 Elbląg
Do 30 dni od daty dokonania zamówienia

Oczekiwany termin gwarancji:

Min. 12 miesięcy

Kryteria wyboru brane pod
uwagę:

100% cena

Miejsce dostawy:

II. Podstawa i tryb postępowania :
Zamówienie poniżej 50 tyś. zł netto, rozeznanie rynku.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu wyłącznie określenie wartości zlecenia.

III. Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
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