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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 322.1.006.2014 

 

I. Zamawiający: 

Centrum Integracji Społecznej, ul. Stróżowska 15 , 38-500 Sanok, Telefon 518922200, 

 e-mail: biuro @cissanok.pl 

Zaprasza do złożenia oferty na: SPRZĘT KOMPUTEROWY WRAZ Z 

OPROGRAMOWANIEM DLA POTRZEB WYPOSAŻENIA PRACOWNI 

KOMPUTEROWEJ  I  BIURA PROJEKTU. 

II. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla potrzeb 

wyposażenia pracowni komputerowej i biura projektu. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Zamówienia, stanowiąca 

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. 

III. Termin realizacji zamówienia:  

Przewidywany termin dostawy ustala się na dzień 07.07.2014 

IV. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres biuro@cissanok.pl lub papierowej na 

adres Centrum Integracji Społecznej w  Sanoku, ul. Stróżowska 16 38-500 Sanok do dnia 

23.06.2014 do godziny 15.00. 

2. W przypadku ofert przesłanych pocztą o tym czy oferta została złożona w terminie decyduje 

data wpływu ofert do siedziby Zamawiającego. 

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania. 

V. Kryteria wyboru oferty: 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę z najniższą ceną, odpowiadającą 

wszystkim wymogom określonym w zapytaniu ofertowym. 

VI. Warunki płatności: 

1. Wynagrodzenie będzie płatne  na podstawie faktury VAT z terminem płatności 30 dni od dnia 

dostarczenia przez Wykonawcę faktury VAT. 

VII. Sposób przygotowania oferty: 

1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do 

Zapytania Ofertowego; 

2. Treść ofert musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego; 
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3. Oferta powinna przedstawiać szczegółowy opis urządzenia; 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną; 

5. Oferta powinna zawierać załączony opis urządzenia wraz z kartą technologiczną. 

VIII. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: 

Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami i udzielania 

wyjaśnień, codziennie w dni robocze jest: 

Marcin Marcinkowski- tel. 518922200, e-mail: biuro@cissanok.pl; w godz.07.30-15.30. 

IX.  Pozostałe informacje: 

1. Oferenci oświadczają, że: 

 Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do realizacji 

zamówienia, 

 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe 

wykonanie zamówienia, 

 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ze względu na 

powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. 

2. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w 

formie elektronicznej/telefonicznej na adres e-mail/telefon wskazany w ofercie  nie 

później niż w terminie 3 dni od dnia upływu składania ofert. 
3. Przedmiot zamówienia powinien być objęty gwarancją udzieloną na okres, co najmniej 12 

miesięcy. 

4. Oferta powinna zawierać cenę za zakup i dostawę sprzętu. 

5. Zestawienie ilościowe nie jest wiążące dla Zamawiającego. 

X. Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 Specyfikacja Zamówienia 

2. Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy 
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