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Załącznik nr 2
do Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6,
zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.

Wykonanie i dostawa oznakowanych pendrivów na potrzeby realizacji projektu
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno".

I. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres
Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Wykonanie i dostawa oznakowanych
pendrivów na potrzeby realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i
młodzieży z gminy Opoczno".
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować
całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
II. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia, realizowanego w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
dzieci i młodzieży z gminy Opoczno" wykonanie i dostarczenie do siedziby zamawiającego 65 sztuk pamięci
zewnętrznych o następujących parametrach:

Lp. Cecha Typ produktu

USB pendrive
1. Pojemność pamięci Minimum 8 GB

2. Interfejs pamięci USB 3.0

Każdy z dostarczonych pendrivów musi być oznakowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w
"Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie
programu" co najmniej poprzez umieszczenie logo Unii Europejskiej oraz logo PO IG w wersji czarno -
białej. Umieszczenie dodatkowych, niewymienionych w opisie elementów oznakowania promocyjnego
POIG lub też umieszczenie wersji kolorowej nie wpływa na ocenę oferty.
Termin wykonania zamówienia: 19 grudnia 2014 r.

III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Najniższa cena: 100%
IV. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć:
- parafowany egzemplarz projektu umowy,
V. Opis sposobu obliczania ceny.
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do
podania ceny brutto usługi będącej przedmiotem zamówienia.
Ofertę należy sporządzić wliczając w proponowaną cenę stawkę VAT.
VI. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 grudnia 2014 r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego, 26-
300 Opoczno, ul. Staromiejska 6, sekretariat, I piętro, w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze
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wskazówkami z pkt. I. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert
zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może
złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
VII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Opoczno, ul. Staromiejska 6,
budynek B, pok. 2, w dniu 5 grudnia 2014 r., o godz. 14:30. Informacja o wyborze oferty zostanie
przekazana wszystkim składającym oferty pocztą elektroniczną na adresy wskazane przez nich w formularzu
oferty.
VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest / są: Sylwia Olędzka, tel. 44 736 3127,
e-mail sylwia.oledzka@um.opoczno.pl.
IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie do 3 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli najkorzystniejsza oferta
przewyższy kwotę środków przeznaczonych przez Zamawiającego n alizację tego

r

mailto:sylwia.oledzka@um.opoczno.pl.

