
 POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY 
ul. Traugutta 23, 13 – 100 NIDZICA,  89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl 

Nidzica, 20.07.2020 r. 

DO – 0303 – 1/2020 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

na realizację zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 3 000 euro  

i nieprzekraczającego równowartości kwoty 30 000 euro 

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy zaprasza do złożenia oferty na 

„Sprzedaż licencji do urządzeń sieciowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy”. 

Informujemy jednocześnie, że: 

 

1. Żądany termin realizacji zamówienia: do 6 sierpnia 2020 roku.  

2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2). 

3. Oferent musi dostarczyć: wypełniony formularz ofertowy, aktualny odpis z właściwego 

rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

zaakceptowany projekt umowy, wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia, 

klauzulę informacyjną w związku z przetwarzaniem danych osobowych (w przypadku 

podmiotów będących osobą fizyczną). 

4. Dopuszcza się następujące formy kontaktu z Zamawiającym:  

- forma pisemna. 

5. Zamawiający wyznacza Pana Ireneusza Jeszko jako osobę uprawnioną do porozumiewania się 

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

89 6250 134 (poniedziałek – piątek w godzinach 800 do 1500). 

6. Ofertę należy składać do dnia  28 lipca 2020 roku do godz. 12:00. 

a) osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: 

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

pokój nr 28 (sekretariat) z dopiskiem „Sprzedaż  licencji do urządzeń sieciowych dla 

Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy”, lub 

b) elektronicznie – na adres olni@up.gov.pl 

Rozliczenie za dostawę będzie prowadzone w walucie polskiej. 

UWAGA: Zamówienie prowadzone jest na podstawie zarządzenia Nr 15/2018 Dyrektora PUP w Nidzicy z dnia 

14.06.2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy. 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1. Niezbędne dokumenty można 

uzyskać w budynku Urzędu przy ul. Traugutta 23, pokój Nr 17A. 

 

Załączniki:                                                                                                                           

1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik Nr 1) 
2) Formularz ofertowy (Załącznik Nr 2) 

3) Projekt umowy (Załącznik Nr 3) 

4) Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia (Załącznik Nr 4) 

5) Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Załącznik Nr 5) 

 

                     Z up. Starosty 

                                                                                                                          mgr Aleksandra Nowogórska 

                                                                                                      Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy 


