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Chmielno, 27.12.2016 r. 
 

ZP.271.4.2016/RPO 
 

Zapytanie ofertowe 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawu komputerowego dla Gminy 
Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno w ramach projektu 
„Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata             
2014-2020. Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.  
 

Zakres prac do wykonania obejmuje: 

zakup i dostawa 1 zestawu komputerowego 

SPECYFIKACJA: opis zawarty w Załączniki nr 2 

 

2. Dostawca zobowiązuje się: 
dostarczyć na własny koszt przedmiot zamówienia do Urzędu Gminy Chmielno,                  
ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno. 
 
Okres gwarancji: Wykonawca  udziela  min. 3-letniej  gwarancji (szczegółowy  opis  w 
Załączniku nr 2  Specyfikacja),  której  termin  biegnie  od  daty  odbioru  przedmiotów 
zamówienia przez Zamawiającego. 
Termin płatności: do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT 
do siedziby Zamawiającego. Na realizację zadania zostanie sporządzona umowa. 

 
3. Termin realizacji zamówienia: 

Wykonawca zobowiązuje się zakończyć realizację przedmiotu umowy: do dnia                                              
5 stycznia 2017 roku. 
 

4. Kryterium oceny ofert: cena 100%. 
W cenę należy wliczyć podatek od towarów i usług VAT. Cena oferty brutto jest ceną 
ostateczną obejmującą wszelkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, 
zgodnie z zapytaniem ofertowym. Wyszczególniona w formularzu ofertowym cena 
wykonania ma charakter niezmienny, czyli ryczałtowy. 

 
5. Forma złożenia oferty: 

 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, w jednym egzemplarzu. 
 Oferta powinna być czytelna. 
 Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy. 
 
Ofertę należy przesłać lub złożyć w terminie do 30.12.2016 r. roku, do godz. 13.00 na 
dostarczonym formularzu w Sekretariacie Gminy Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 22, 
83-333 Chmielno w pok. nr 3 
 
Do zapytania dołączono: 

 Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 

 Załącznik nr 2. Specyfikację 

http://www.chmielno.pl/
mailto:ugchmielno@wp.pl
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Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 

1.  DANE  ZAMAWIAJĄCEGO: 

Gmina Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno 
 
 

2.   DANE  WYKONAWCY: 

Nazwa ....……………........................………………………………............................................... 

            ….…............................................................................................…………….................. 

Adres  .........................................................................................................................................   

            ...............................................………………………………………………………………... 

NIP      ............……………………….............................………..…………………………………... 

tel./fax  ................................………………………………….…………………………………......... 

Osoba do kontaktu/e-mail .......................................................................................................... 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.12.2016 r. nr sprawy ZP.271.4.2016/RPO 

na zakup zestawu komputerowego, zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zadanie: 
 w terminie do dnia …………………………r. 
 za następującą cenę: 

 

Przedmiot Ilość sztuk 
Kwota netto 

(zł) 
podatek VAT 

(zł) 
Kwota brutto 

(zł) 

Jednostka centralna   1 szt.    

Monitor do zestawu 
komputerowego  

1 szt.    

Oprogramowanie biurowe – 
licencja 
rządowa/administracyjna  

1 szt.    

Drukarka laserowa  1 szt.    

 

 

Dodatkowe informacje: 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

..........................................................                              ............................................................ 
          miejscowość i data                                                                             podpis i pieczęć Wykonawcy lub      

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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mailto:ugchmielno@wp.pl

