
Ostróda, dnia 13.12.2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

(dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem) 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” 

Wojska Polskiego 5, 14-100 Ostróda 

NIP 7411508904 

tel.: 89 506 50 10 

e-mail: sekretariat@zg-ostroda.pl 

 

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zleceniodawca zwraca się z prośbą o przedstawienie 

oferty na dostawę sprzętu komputerowego. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 27.12.2017 r. 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta 

będzie oceniana na podstawie kryterium ceny.  

V. INFORMACJE POZOSTAŁE 

 Oferty, które wpłyną do biura po terminie nie będą rozpatrywane. 

 Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia. 

 Forma płatności: przelew na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 

 prawidłowo wystawionej faktury 

 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia osobiście do siedziby Związku Gmin Regionu  

Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda 

 Zamawiający - w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania – 

nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów. 

 Informacje dotyczące wyboru oferenta dostępne będą w biurze Związku Gmin Regionu 

Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”  
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VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
sekretariat@zg-ostroda.pl ,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Związek 
Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „ Czyste Środowisko” ul. Czarnieckiego 28, 14-100 
Ostróda do dnia 19.12.2017 roku do godz. 10:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z 
rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej. Wybór 
najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 19.12.2017 r. do godz. 14:00. 

 

Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru: 

 „ZAPYTANIE OFERTOWE” 

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” 

ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda 

 


