
Załącznik nr 5
do Regulaminu zamówień publicznych

UMiG w Staszowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Promocji i Informatyki
(wydział merytoryczny)

tel. (015) 864-83-05, fax (015) 864-83-04
E-mail: i  nformatyk@staszow.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz serwerowych w ramach dwóch zadań. Zadanie
nr 1 „Sprzęt i akcesoria komputerowe”, Zadanie nr 2 „Sprzęt i akcesoria serwerowe”.

Rodzaj zamówienia: dostawa
 (usługa/dostawa/robota budowlana)

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa w ramach dwóch zadań sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz serwerowych. W ramach
zamówienia nr 1 – Sprzęt i akcesoria komputerowe, Wykonawca dostarczy listwy zasilające, drukarki
A4, Switche, Stacje graficzne, Drukarkę A1, TV 48”, kamerę Grundig monitoringu miejskiego oraz
programy Abby FineReader, Newton Dictate, CorelDraw Graphics Suite. W ramach zamówienia nr 2
– Sprzęt  i  akcesoria serwerowe Wykonawca dostarczy moduły baterii  EBM dla UPS Eaton 5130,
Wentylatory do serwera oraz szafy rack 20U. Pełną specyfikację oraz ilości wymaganych urządzeń
oraz programów zawiera Formularz oferty cenowej, załączony do niniejszego zaproszenia. Wymagane
jest  aby  urządzenia  były  fabrycznie  nowe  i  posiadały  gwarancję  producenta,  muszą  posiadać
wszystkie  wymagane  certyfikaty  oraz  spełniać  odpowiednie  normy. Miejscem dostawy  jest  Urząd
Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31. 

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowe  informacje  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  można  uzyskać  osobiście  w siedzibie
zamawiającego  —  Urząd  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie,  ul.  Opatowska  31,  pok.  nr  310  lub
telefonicznie pod numerem tel. 15 864 83 86, lub 15 864 83 85.
Pracownikami  uprawnionymi  do  kontaktów  z  wykonawcami  są:  Kamil  Malinowski,  Paweł
Przewoźniak.

3. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – 14 dni od dnia podpisania umowy.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
-  dysponują  niezbędną  wiedzą  i  doświadczeniem  wymaganymi  przy  realizacji  niniejszego
zamówienia. Na potwierdzenie ww. złożą oświadczenie zawarte w treści formularza oferty.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
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Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów:
- cena 100%

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  poprawy  oczywistej  omyłki  pisarskiej  lub  rachunkowej
w treści złożonej oferty, w przypadku poprawy oczywistej omyłki  rachunkowej z konsekwencjami
dokonanej poprawy. Powyższe poprawy omyłek nie mogą prowadzić do negocjacji  treści złożonej
oferty.
W  przypadku  odstąpienia,  przez  Wykonawcę  od  podpisania  umowy  w  wyznaczonym  przez
Zamawiającego terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zawarcia umowy z wykonawcą, którego
oferta jest kolejną w rankingu ofert.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie,  28-200  Staszów,
ul. Opatowska 31, sekretariat-pokój 104 osobiście lub pocztą w terminie do dnia 30 listopada 2015
roku do godz. 1300 

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” dla odpowiedniego zadania - druki
znajdują się w treści ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
w Staszowie. 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawierająca:  nazwę  (firmę),  siedzibę  i  adres
wykonawców, którzy złożyli  oferty ze  wskazaniem,  który Oferent  złożył  najkorzystniejszą  ofertę,
zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Staszów,
oddzielnie dla każdego z zadań.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja  o terminie  i  miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy,
którego ofertę wybrano.

 Staszów, dnia 2015-11-24 BURMISTRZ
     /-/   mgr Leszek Kopeć
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