URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Gliwice, 16-02-2021 r.

IN.271.15.2021

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

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 231 30 41
fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Wydział Informatyki
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 238-55-05
fax +48 32 239-11-76
in@um.gliwice.pl

Gliwice - Miasto na prawach powiatu
Wydział Informatyki
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
NIP: 631-10-06-640
zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Wynajem urządzeń drukujących wraz z nadzorem eksploatacyjnym

Opis przedmiotu zamówienia:
Warunki świadczenia usługi zostały opisane w załączonej umowie oraz
w załącznikach.
Pożądany termin realizacji zamówienia: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do
załączonej umowy.
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami.
Miejsce i termin złożenia oferty:
Formularz ofertowy należy dostarczyć pisemnie na adres Zamawiającego lub mailem
na adres in@um.gliwice.pl do dnia 23-02-2021 r. do godziny 10:00.
Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje
Zamawiającego 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.
Załączniki do zaproszenia:
1) Umowa wraz z załącznikami.
Z poważaniem
Krzysztof Zbrożek
Naczelnik Wydziału

Załącznik nr 2
do umowy IN.271.15.2021 CRU …………….…….
Formularz ofertowy

Ja niżej podpisany
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
działając w imieniu i na rzecz

(firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres Wykonawcy lub pieczęć nagłówkowa firmy z
adresem)

(nr telefonu do
kontaktów)

(adres e-mail do kontaktów)

składam niniejszą ofertę i oferuję realizację zamówienia, zgodnie z zapisami umowy,
według następujących warunków technicznych i cenowych:
Warunki techniczne
Nazwa i model urządzenia typ 1
Nazwa i model urządzenia typ 2
Nazwa i model urządzenia typ 3
Nazwa i model urządzenia typ 4
Do oferty należy załączyć karty produktowe lub inne dokumenty potwierdzające
wymagania stawiane ww. urządzeniom opisanym w Załączniku nr 1 do umowy.
Warunki cenowe
Cena
netto
(cena za
1 stronę
A4)*

Cena
brutto
(cena za 1
stronę
A4)*

Prognozowana
liczba stron
wydruków

Cena za wydruk
monochromatyczny na
urządzeniu typ 1

3 000 000

Cena za wydruk
monochromatyczny na
urządzeniu typ 2

50 000

Cena za wydruk kolorowy na
urządzeniu typ 2

60 000

Cena netto x
prognozowana
liczba stron
wydruków**

Cena brutto x
prognozowana
liczba stron
wydruków**
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Cena za wydruk
monochromatyczny na
urządzeniu typ 3

50 000

Cena za wydruk
monochromatyczny na
urządzeniu typ 4

8 000

Cena za wydruk kolorowy na
urządzeniu typ 4

14 000
Suma**:

1. Podane ceny są jedynym zobowiązaniem finansowym
Wykonawcy z tytułu prawidłowej realizacji zamówienia.

Zamawiającego

wobec

2. Zamawiający zastrzega, że prognozowana liczba stron wydruków, o której mowa
w zestawieniu może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie trwania umowy.
* - wartości należy podać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku
** - wartości należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
1. uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert,
2. oświadczam, że uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia
oferty oraz wykonania zamówienia.

________________________
miejscowość, data

_________________________________________________
podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo
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