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Zapytanie ofertowe na "Sprzedaz licencji i urzadzenia sieciowego dla Powiatowego

Urzedu Pracy w Nidzicy"
Zaproszenie do skladania ofert

W zwiazku z prowadzonym

"Sprzedaz licencji i urzadzenia
zapraszamy do zlozenia oferty.

postepowaniem w trybie zapytania ofertowego na

sieciowego dla Powiatowego Urzedu Pracy w Nidzicy"

UWAGA: Szczególowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje sie w zalaczniku nr 1. Niezbedne dokumenty
mozna pobrac ze strony Biuletynu fuformacji Publicznej Powiatowego Urzedu Pracy w Nidzicy pod adresem
www.bip.nidzica.up.gov.pl lub w budynku Urzedu przy ul. Traugutta 23, pokój Nr 17A

Inf01mujemy jednoczesnie, ze:

Jl. Zadany termin realizacji zamówienia: do 21 sierpnia 2012 roku.

2. Oferte nalezy zlozyc na zalaczonym formularzu ofertowym (Zalacznik Nr 2).

3. Oferent musi dostarczyc: wypelniony formularz ofertowy, aktualny odpis z wlasciwego

rejestru lub aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej,

zaakceptowany projekt umowy.

4. Dopuszcza sie nastepujace formy kontaktu z Zamawiajacym:

- forma pisemna.

5. Zamawiajacy wyznacza Pana Konrada Dawid jako osobe uprawniona do porozumiewania sie

z Oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia (Nidzica, ul. Traugutta 23, pokój Nr 17A) tel.

896250 134 (poniedzialek - piatek w godzinach 800 do 1500).

6. Oferte nalezy skladac do dnia 07 sierpnia 2012 roku.

a) osobiscie lub poczta tradycyjna na adres:

Powiatowy Urzad Pracy w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica;

pokój nr 28 (sekretariat) z dopiskiem "Sprzedaz licencji i urzadzenia sieciowego dla

Powiatowego Urzedu Pracy w Nidzicy".

Rozliczenie za dostawe bedzie prowadzone w walucie polskiej.

UWAGA: Zamówienie prowadzone na podstawie zarzadzenia Nr 14/2007 Dyrektora PUP w Nidzicy z dnia
06.07.2007 r. w sprawie zasad udzielania zamówien o wartosci nie przekraczajacej kwoty 14000 euro, do
których nie stosuje sie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych.

Zalaczniki:

l) Szczególowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Zalacznik Nr 1)
2) Formularz ofertowy (Zalacznik Nr 2)
3) Projekt umowy (Zalacznik Nr 3)


