Starostwo Powiatowe
w Augustowie
16-300 Augustów, ul. 3 Maja 29
tel. 87 643 96 50
fax: 87 643 96 95

Augustów, 21 kwietnia 2017 r.
OP.272.10.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
Zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę fabrycznie nowego
sprzętu, urządzeń i oprogramowania dla wydziałów Starostwa Powiatowego
w Augustowie.
1) Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3) Wymagany termin realizacji: 7 dni od podpisania umowy z Wykonawcą
4) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował
następującym kryterium: 100 % cena
5) Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy w zakresie dokumentów lub
oświadczeń: zgodnie z załącznikiem nr 5.
6) Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy: stanowi załącznik nr 2 do
zaproszenia;
7) Sposób przygotowania oferty cenowej:
ofertę (zawierającą: formularz ofertowy, formularz cenowy, oświadczenie wykonawcy
oraz kopię KRS lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG w celu poświadczenia
reprezentacji Wykonawcy) należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez
osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy,
forma dostarczenia oferty:
- drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Augustowie. ul. 3 Maja 29, 16-300
Augustów
- lub dostarczyć osobiście poprzez złożenie w Biurze Obsługi Klienta Starostwa
Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 29 pokój nr 1,
z dopiskiem na kopercie:
„Oferta na dostawę sprzętu, urządzeń i oprogramowania – nie otwierać do dnia
5.05.2017 r. do godz. 12:10”
8) Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marek Taraszkiewicz,
tel. 87 6439657, e-mail: marek.taraszkiewicz@st.augustow.wrotapodlasia.pl
9) Ofertę proszę złożyć w nieprzekraczalnym terminie do: 5 maja 2017 r., do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dn. 5 maja 2017 r.
o godz. 12:10 w pok. nr 18 (II piętro)
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

opis przedmiotu zamówienia
wzór umowy
formularz ofertowy
formularz cenowy
oświadczenie wykonawcy
wzór protokołu odbioru
Zatwierdził:
Starosta
/podpis nieczytelny/
Augustów dnia: 21.04.2017 r.

