Załącznik nr 1 do ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyraŜonej w złotych kwoty
14 000 euro, które dotyczy OBSŁUGI TECHNICZNEJ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
PRZEKAZANEGO BENEFICJETOM W RAMACH PROJEKTU O NAZWIE „Internet
szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Radzymin”
Zamawiający:
Gmina Radzymin
Pl. T. Kościuszki 2
www.radzymin.pl
e-mail: umig@radzymin.pl
Tel. 0-22 786-62-92
Fax. 0-22 786-51-95
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
- sprawdzenie i przygotowanie do przekazania docelowym uŜytkownikom sprzętu
komputerowego zakupionego w ramach projektu (potwierdzenie wymagań technicznych,
pakowanie, instalacja baterii, kompletowanie oprzyrządowania, wgrywanie oprogramowania),
- udzielanie wparcia merytorycznego uczestnikom projektu w zakresie obsługi przekazanego
na podstawie umowy uŜyczenia sprzętu poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty w miejscu
uzgodnionym z uczestnikami projektu,
- dokonywanie niezbędnych poprawek, korekt w sprzęcie pozwalających na bieŜące
korzystanie ze sprzętu oraz udzielanie wyjaśnień i instruktaŜu w zakresie korzystania ze
sprzętu,
- przewoŜenie i odbiór z serwisu sprzętu do napraw gwarancyjnych.
Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań w ciągu 24 h od momentu zgłoszenia
problemów przez beneficjenta.
Wykonawca udostępni numer telefonu i adres poczty elektronicznej pod którymi w dniach
roboczych i sobotę, w godz. 9.00-18.00 będzie moŜliwe zgłaszanie problemów ze sprzętem.
Podstawą miesięcznego rozliczenia będzie zestawienie interwencji podjętych w okresie
obowiązywania umowy (imię i nazwisko beneficjenta, dzień udzielenia pomocy, rodzaj
udzielonej pomocy) przekazywane Zamawiającemu wraz z rachunkiem.
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2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia moŜna uzyskać telefonicznie u
koordynatora projektu p. Marcina Szemraja pod numerem telefonu 0603 44 11 10 lub na
stronie internetowej Zamawiającego: www.radzymin.pl
3. Termin zawarcia umowy: 20 stycznia 2010 r.
4. Opis sposobu wyboru oferty:
- najkorzystniejsza cenowo
- spełniająca warunki zamówienia.
5. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert:
Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu, Pl. T. Kościuszki 2,
05-250 Radzymin pokój numer 24
Oferty naleŜy składać do dnia 14.01.2010 r. do godz. 15.00
6. Zawartość oferty:
- wypełniony formularz oferty cenowej (Zał. Nr. 2)
Nie spełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
7. Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę Wykonawcy, adres siedziby
Wykonawcy, cenę oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej www.radzymin.pl w
terminie 7 dni od daty składania ofert.
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