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Opole, clnia 08.12"2017 roliu

ZAPYTANIE OFERTOWE
Urz1d Statystyczny w Opolu, ul. ks. Hugona Koll4taja 58 jako Zamawiaj1cy zaprasza do
skladania ofert w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego o wartoSci nieprzekraczajqcej kwoty
wskazanej w art. 4 pkt B ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wief publicznych
(Dz. U. 22015 r. poz.2164 zp62n.zm.), kt6rego przedmiotem jest: ,,Dostawa 10 zasilaczy UPS dla Urzgdu
Statystycznego w Opolu", wg poniZszego pisu przedmiotu zam6wienia:
Zasilacz awaryjny APC Back-UPS 500VA AVR (500VA/300W) 3xIEC
o parametrach nie gorszych wyszczeg6lnione ponizej:

2

Producent i model
Moc oozorna

3

Moc skuteczna

1.

A

APC APC Back-UPS 500VAAVR (500VA/300W) 3xIEC
5OO

VA

300

w

IEC320 C74 -3 szt.

Gniazda wviSciowe

Czaspodtrzymania dla
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- l0 szt.

min. 8 minut

6

obciahenia 50%o
Zabezpteczenia
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Svsnalizacia nracv
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Informacje dodatkowe

9
10

gwarancla

Min.24 miesiace

Tonolosia

Line-interactive

przeciaheniowe

Diodv LED. dZwiekowa
Automatyczna regulacja napigcia (AVR)

Alarmv dZwiekowe

Wykonawca zobowi4zanv jest dostarczalwymienione wyZej elementy zam6wienia wlasnym staraniem, na
wlasny koszt i na wlasne ryzyko,w stanie nowym i nienaruszonym pod adres: Urz4d Statystyczny w Opolu
ul. ks. Hugona Kollqtaja 14, w oryginalnych fabrycznych opakowaniach stosowanych typowo dla danego
produktu przez producenta, zaopatrzonych w etykietg identyfikacyjn4 dany produkt. Opakowania
zewngtrzne maj4 byd zaopatrzone w logo producenta, nazwQ (typ, symbol) produktu, numer katalogowy,
opis zawarto6ci.

f)rrstawa clo godz. l0:00 clnia 21. grudniir 2017

II.

r.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU:

O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 siq Wykonawcy,kt6rzy posiadaj4 zdolno66 do wykonania
zam6wienia okre6lonego w opisie przedmiotu zam6wienia, na warunkach okre$lonych we wzorze
zal4czonej umowy.
Spelnibnie tego warunku weryfikowane bqdzie przez analizq tre6ci o6wiadczenia Wykonawcy,
zloionego na formularzu ofertowym, pod sankcj4 odpowiedzialno6ci karnej z art.297 S 1 KK.

1.

Oferta powinna skladad siQ z wypelnionego i podpisanego przez osobg/-y uprawnione
do skladania o6wiadczefl woli w imieniu Wykonawcy zalqcznikado zapytania ofertowego.

2. Pelnomocnictwo, z kt6rego

wynika umocowanie do podpisania oferty albo do podpisania oferty

i umowy/polisy, jeZeli ofertg w imieniu wykonawcy podpisuje pelnomocnik.

3.

KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena

-

waga I00Vo

IV. WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
zamaw iaj4cv udzie li zam6wi enia publiczne go wykonawcy, kt6re go ofeft a:
L) spelni wymagania odnosz4ce sig do przedmiotu objgtego zam6wieniem,

2) zostanie uznana za naikorzystniejsz4 na podstawie wyzej wymienionego kryterium oceny ofert.

V.

KONIECZNOSC ZAWARCIA UMOWY: TAK - AIIE

VI. SKLADANIE OFERT:
Ofertg naleiry ztoLy6:

1)

w Sekretariacie Urzg$u Statystycznego w Opolu, ul. ks. Hugona Koll4taja 5B albo
2) poczt4elektroniczn4 na adres : SekretariatUSopl@stat.gov.pl
do dnia 13.12.2017 r. do godz. 10:00
zalqczniki:
1,. Wz6r formularza ofertoweso
Wz6r umowy

2.

* Niepotrzebne skre5lii

