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f)pr:le, clnia 15.12,2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
Urz4d 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 zam6wieri publicznych
(Dz. U. 22015 r. pot.2764 zp6Ln. zm.), kt6rego przedmiotem jest: ,,Dostawa dysku sieciowego Thecus
W5810 dla Urzgdu Statysfycznego w Opolu", wg poniZszego pisu przedmiotu zam6wienia.
Dysk sieciowy Thecus W5810

-|

szt.

Wykonawca zobowi4zany jest dostarczal wymienione wyZej dysk wlasnym staraniem, na wlasny koszt
i na wlasne ryzyko, w stanie nowym i nienaruszonym pod adres: Urz4d Statystyczny w Opolu ul. ks.
Hugona KoNN4taja 14, w oryginalnym fabrycznym opakowaniu stosowanych typowo dla danego produktu
ptzez ptoducenta, zaopatrzonych w etykietg identyfikacyjn4 dany produkt. Opakowania zewngtrzne maj4
by6 zaopatrzone w logo producenta, nazwg (typ, symbol) produktu, numer katalogowy, opis zawartoSci.

I.

TERMINREALIZACJIPRZEDMIOTUZAVT6WINNTA.:
Dostawa do godz. i0:00 elnia 22. grudnia 2017 r.

II.

WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU:

O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai siq Wykonawcy,kt6rzy posiadaj4 zdolno6i do wykonania

zam6wienia okre6lonego w opisie przedmiotu zam6wienia, na warunkach okre$lonych we wzorze
zal4czonej umowy.
Spelnienie tego warunku weryfikowane bqdzie przez analizq tre6ci o6wiadczenia Wykonawcy,
zloionego na formularzu ofertowym, pod sankcj4 odpowiedzialno6ci karnej z art.297 S 1 KK.

III.

ZAWARTOSE OFERTY:
1.

Oferta powinna sklada6 sig z wypelnionego i podpisanego przez osobg/-y uprawnione
do skladania oSwiadczeri woli w imieniu Wykonawcy zal1cznika do 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 1,00Vo

Zamaw iaj Tcy udzie li zam6wien ia publ iczne go wykonawcy, kt6re go oferta:
1) spelni wymagania odnosz4ce sig do przedmiotu objgtego zam6wieniem,
2) zostanie uznana za najkorzystniej sz4 na podstawi e wyhej wymienionego kryterium oceny ofert.

v.

VI.

:

TAK - /NIE

SKI-ADANIE OFERT:
Ofertg nale?y zlo)ry6:

1)

w Sekretariacie Urzgdu Statystycznego w Opolu, ul, ks. Hugona Koll4taja 5E} albo
pocil4elektroniczn4 na adres : SekretariatUSopl@stat.gov.pl
do dnia 79.72.2fi17 n. do godz. 10:{10
Z uo. Dvrektora
Uuqdu StatYstYiznego *.9ry1Y zacji i-Rejest'6w

2)

zalqczniki'.
1. Wz6r formularza ofertowego
* Niepotrzebne skreslid

rl".oni,iit-wyoziirub

