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   URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

IN.271.50.2020 Gliwice, 13-08-2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8

Miasto Gliwice
Wydział Informatyki
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
NIP: 631-10-06-640

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:
Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego na warunkach opisanych
w załączonym wzorze umowy.

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5

Pożądany termin realizacji zamówienia: zgodnie z zapisami załączonego wzoru
umowy

Pożądany okres gwarancji: zgodnie z warunkami umowy
Propozycja powinna zawierać następujące dokumenty:
1) Zaparafowany (zaakceptowany) wzór umowy
2) Formularz cenowy

Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy dostarczyć pisemnie na adres Zamawiającego lub mailem 
na adres in@um.gliwice.pl do dnia 21-08-2020 r. do godziny 10:00.

Uwagi:
Zaproponowana cena musi  uwzględniać,  iż  o ferowane mater ia ły  będą
nieregenerowane, fabrycznie nowe, w oryginalnych zamkniętych opakowaniach oraz 
wyprodukowane przez producenta urządzenia dla którego są przeznaczone.

Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiajacego 
do skorzystania z przedstawionej propozycji.

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Paweł Hebda, - Wydział Informatyki tel. +48 32 238-55-05, pok. nr 255, piętro 2.

Załaczniki do zaproszenia:
1) Wzór umowy
2) Formularz cenowy

Z poważaniem  
Krzysztof Zbrożek

Naczelnik Wydziału



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

IN.271.50.2020
.....................................................

(miejscowość i data)  

..........................................................
nazwa i adres wykonawcy-pieczęć

Miasto Gliwice
Wydział Informatyki
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

P R O P O Z Y C J A      C E N O W A

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:
Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego

oferujemy wykonanie przedmiotu zapytania za cenę
Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

CENA NETTO
(A)

WARTOŚĆ VAT
(B)

CENA BRUTTO
(C)

ŁĄCZNIE

(cena brutto słownie:

..................................................................................................................................................................................)

na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe informacje (np. termin wykonania lub okres gwarancji, jeżeli są inne niż w zapytaniu ofertowym lub
inne uwagi wykonawcy):

 .................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Załączniki do propozycji cenowej:        

1) Zaparafowany (zaakceptowany) wzór umowy

2) Formularz cenowy

3) ...................................................................

4) ...................................................................

5) ...................................................................

            ...............................................................
 (podpis i pieczęć)
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