Załącznik nr 1 do ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyraŜonej w złotych kwoty
14 000 euro, które dotyczy zakupu 1 sztuki laptopa 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

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup 1 sztuki
laptopa wraz z oprogramowaniem, który będzie wykorzystywany przez uczestnika projektu.
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Załącznik nr 1 do zaproszenia zawiera szczegółową specyfikację sprzętu.
2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia moŜna uzyskać telefonicznie u
kierownika projektu p. Marcina Szemraja pod numerem telefonu 0608 028 372.
W przypadku pytań przekazanych w formie pisemnej do treści ogłoszenia oraz załączników
do ogłoszenia Zamawiający informuje, iŜ będzie publikował odpowiedzi na pytania na stronie
projektu www.ig.radzymin.pl i dopuszcza moŜliwość przedłuŜenia terminu składania ofert.
3. Termin wykonania zadania: do 25 stycznia 2012 r.
Zamawiający informuje, iŜ dostawa zakupionego sprzętu moŜe odbyć się za pośrednictwem
poczty kurierskiej lub osobiście, po uprzednim uzgodnieniu terminu z kierownikiem projektu.
4. Opis sposobu wyboru oferty:
- Kryterium oceny „cena” – 100 pkt.
- spełniająca warunki zamówienia, określone w niniejszym zamówieniu, w tym określone w
załączniku do niniejszego zaproszenia.
5. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert:
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU
REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Urząd Miasta i Gminy Radzymin
Pl. T. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
www.radzymin.pl

Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu, Pl. T. Kościuszki 2,
05-250 Radzymin pokój numer 24 lub w formie skanów pism na adres poczty elektronicznej
– marcin@szemraj.pl
Oferty naleŜy składać do dnia 22 stycznia 2012 . do godz. 14.00
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.ig.radzymin.pl
w terminie 3 dni od daty składania ofert.
8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie niezwłocznie
przekazana wybranemu wykonawcy telefonicznie lub droga pocztową.
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