( pieczęć na oryginale)
/ pieczęć zamawiającego /

Katowice, dn. 27.02.2019r.
Znak sprawy NR WT-I.236.35.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE
Z a m a w i a j ą c y : Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
ul. Wita Stwosza 36, zaprasza do złożenia oferty na:
1. Przedmiot zamówienia: „Dostawa oprogramowania dla KW PSP w Katowicach” jak
poniżej:
 Office 2019 Home and Business- Box – 8 szt.
 Windows Remote Desktop Services 2016 User CAL – 8 szt.
 Adobe Premier Elements (for Windows) – 1 szt.
Termin realizacji zamówienia: 25.03.2019r.
Kryteria oraz sposób oceny ofert: Cena 100 %
Warunki płatności: 14 dni od otrzymania faktury
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Przemysław Szulakowski
Sposób przygotowania oferty:
Wymagane jest przesłanie oferty w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej
kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Na kopercie oferty należy zamieścić następujące dane: nazwa i adres Zamawiającego, oraz
opis „Oferta na: „Dostawę oprogramowania dla KW PSP w Katowicach” NIE
OTWIERAĆ przed 08.03.2019 godz. 12.00 znak sprawy: WT-I.236.35.2019
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wita Stwosza 36
40-042 Katowice
Znak sprawy WT-I.236.35.2019
OFERTA NA:

„Dostawę oprogramowania dla KW PSP w Katowicach”
Nie otwierać przed 08.03.2019 godz. 12.00

( pieczęć na oryginale)

……………………………
/podpis Zamawiającego /
Pouczenie-informacja: niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty
najkorzystniejszej. Zamawiający może bez podania przyczyny unieważnić postępowanie lub odmówić zawarcia
umowy. Złożenie przez wykonawcę oferty nie stwarza po jego stronie jakichkolwiek roszczeń, w tym o zawarcie
umowy o udzielenie zamówienia, bądź zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z zapytaniem ofertowym.
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/ pieczątka Wykonawcy /

Treść oferty / wypełnia Wykonawca /
Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………………………………….....
NIP : …………………………………... Regon: ……………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy:
…………………………………………………………………………….
Nr rachunku bankowego ..............................................................................................................
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Produkt

Cena netto
[zł]

Podatek VAT
[zł]

Cena brutto
[zł]

Office 2019 Home and Business- Box
– 8 szt.
Windows Remote Desktop Services
2016 User CAL – 8 szt.
Adobe Premier Elements (for
Windows) – 1 szt.
Okres i warunki gwarancji ……………………………………………………..…...................
Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia ............................................ .
Termin ważności oferty …………………………………………………………
Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
…............................. ,dnia...........................
/ podpis Wykonawcy /
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