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WoIEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

We Wrocławiu
PI

Wrocław, dnia i lipca 2018 r.

wAD.260l .223.2018

Zapytanie ofeńowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę
notebooków i oprogramowania.

1. Zamawiaiacy:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wroclawiu,
ul. Piłsudskiego l5-l7, 50_044 Wrocław
NIP 897-16-70-405, REGON 932791158
WWW: www.piorin.gov.pl/dolnoslaske email: wi-wroclaw@piorin.gov.pl
telefon: (71) 371-84-35, fax.: (71) 371-84-32

2. opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę l9 sŹuk notebooków z systemem operacyjnym
i dodatkowym wyposażeniem oraz 19 sztuk oprogramowania biurowego MS OFFICE.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wymagania techniczne stanowi
załączniknr l.

3. Termin składania ofeń: 13 lipca 2018r. do godz. 10:00.
4. Termin zwiazania ofeńą: 14 dni od ostatecznego terminu składania ofeń.
5. Termin realizacii zamówienia : do 27 lipca 2018 r.
ó. osoba kontaktowa ze stronv Zamawiaiacego: Mariusz Łuczyk , te|. 07|1371_84_35

w.38lub 506-399-ó39
7. Wvkaz dokumentów i oświadczeń. iakie musza dostarczvć Wvkonawcv:

Kompletna oferta musi zawieraÓ (pod rygorem jej odrzucenia):
a) wypełniony i podpisany (parafowany nakużdej stronie) przez oferenta formularz

ofeńowy (załącznik ffi 2),
b) specyfikacją techniczną oferowanego modelu notebooka

ofertę na|eŻy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci
a) zeskanowanej na adres email wi-wroclaw@piorin.gov.pl.
b) faxem nanr 07ll 371-84-32
c) w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego ( sekretariat parter)

8. Krvterium wvboru ofert:
Cena brutto - 100 7o (minimalizacja)
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9. Istotne inne warunki zamówienia:

a) Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w ,,Regulaminie
postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartośó netto nie
przeL<racza wyrazonej w złotych kwoty 30 tys. euro'' z 29.l2.20l7r.
(http://piorin.gov.plldownload/gfi</piorir/pl/defaultstronaopisowa/1 199/2/l/reg-zp-do
3 }ty settr o :z]9 .12.20 I 7 .pdf )

b) Minimalne wymagane warunki jakie musi spełniać oferowany sprzęt opisane są

szc ze gółowym opi sie przedmi otu zamówieni a (załącznik nr I).
c) Istotne warunki umowy (w tym warunki płatności) określa projekt umowy (załącnik

m 3).

Dolnośląski Woiewódzki l nspektor*fl'm,'ffm;iy"
Zbisniew Mblwlewski
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