
                                             

 OGŁOSZENIE 

o zapytaniu ofertowym na zamówienie poniżej 14 000 euro – bez stosowania 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

I. 
Zamawiający: 
Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
ul. Wojska Polskiego 5   14-100 Ostróda

II. 
Tryb zamówienia 
Zapytanie ofertowe 
III. 
Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  oprogramowania  informatycznego 
wspomagającego realizację zadań w związku z wejściem w życie ustawy „o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie” i wynikających z niej obowiązków dla gmin.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 
1) oprogramowanie powinno zawierać moduły:
- rejestr Nieruchomości i Płatników (zaagregowanie bazy danych adresowych 
pochodzących ze zbiorów gmin),
- rejestr Deklaracji i Decyzji,
- Windykację opłat i należności,
- Kasa,
- Sprawozdawczość.
IV. 
Termin wykonania zamówienia 

do 30 dni - od dnia podpisania umowy. 
V. 
Opis sposobu przygotowania oferty 

Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej: 
1

nazwę i adres oferenta, 

datę sporządzenia oferty, 

pieczątkę firmową, 

podpis oferenta, 

opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, 

wartość oferty (netto oraz brutto). 

VI. 
Miejsce oraz termin składania ofert 

Oferty  należy  składać  w  formie  pisemnej  w  siedzibie  Zamawiającego:  Związek  Gmin 
Regionu  Ostródzko-Iławskiego  „Czyste  Środowisko”  ul.  Wojska  Polskiego  5,  14-100 



Ostróda,  lub  przesłać  na  adres  e-  mail:  zgczystesrodowisko@interia.pl w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2012 roku. 

VII. 
Kryteria oceny ofert 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny 
ofert: 
kryterium: cena – waga 100% 
Ocena ofert  zostanie  przeprowadzona na podstawie  przedstawionego wyżej  kryterium 
oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób: 

Cena najniższa 

Cena = --------------------------- x 100 

Cena badana 

VIII. 
Publikacje i ogłoszenia 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone zostało w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń 
oraz na stronie internetowej www.czystesrodowisko.eu 
Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie 
Wykonawców zamieszczając informację na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
www.czystesrodowisko.eu
Dane osoby do kontaktu 
Krystyna Dobkiewicz 
Inspektor ds Ochrony Środowiska
Telefon 89 642 24 11 
e- mail: zgczystesrodowisko@interia.pl
Ostróda, dnia 10.12.2012r.                          
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