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Lokalna Grupa Działania 

 

 

Zabór, dnia  20.06.2015r. 
 

Zaproszenie do składania ofert 

Zapytanie ofertowe nr 1/B/2016 

 

W związku z realizacją Programu LEADER realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania  Między  Odrą  a  Bobrem w ramach działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania- 

nabywanie umiejętności i aktywizacja” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę  następującego  sprzętu  

komputerowego: 

I.     Komputery  PC      3 szt.  o  minimalnych  parametrach: 

               1.  Procesor            i 3 

            2.  Dysk      SSD  250  GB     RW  555/500              

             3.  Pamięć     RAM      8 GB  w  jednej  kości 

             4. System  operacyjny   Windows  8.1  Prof.  lub  nowszy 

             Komputery  powinny  być   wyposażone  w  pakiet  biurowy  Office  2014  PKC  OEM. 

       Ponadto 

       1.  Pamięć  zewnętrzna  dysk twardy w obudowie  1T  USB  3.0 

 

     II.   Wymagania, jakie powinien spełniać oferent: 

           -   doświadczenie w realizacji podobnych zleceń  – należy przedstawić przykłady realizacji               

                dostaw 

   III.   Kryteria przyjęte przez Zamawiającego: 

          -   termin realizacji zamówienia:   do  15  lipca  2016  

          -   termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT, sposób płatności: przelew 

         -   oferta powinna uwzględniać również  montaż  i  konfigurację  sprzętu  do  urządzeń  w  biurze    

               /  drukarka,  Internet  itp.  / 



         -   oferta powinna uwzględniać dowóz i wniesienie do siedziby stowarzyszenia 

 

    IV.   Kryteria wyboru oferty: 

           -   Aby wziąć udział w postępowaniu, oferent musi spełnić wymagania opisane w pkt. II     

               zapytania ofertowego 

           -   Po spełnieniu kryteriów formalnych, decydującym kryterium wyboru oferenta    

              będzie w   100% cena – najniższa oferta na realizację poszczególnych punktów  

              zapytania ofertowego 

 

     V.    Sposób , termin i miejsce składania ofert: 

            Oferty należy składać na piśmie.  W celu szybszego przesłania oferty dopuszcza się   

             możliwość przesłania jej w wersji elektronicznej pocztą e - mail lub w formie  

            pisemnej pocztą (decyduje data wpłynięcia oferty). 

            Adres  dostarczenia  oferty: 

            Stowarzyszenie LGD   Między  Odrą  a  Bobrem 

            ul. Lipowa 1,   66-003 Zabór 

            e-mail: z.obral@miedzyodraabobrem.pl 

           do dnia      27 czerwca 2016r. (poniedziałek)  do  godziny  15.00 

 

  VI.    Informacje dodatkowe, uzupełniające: 

           -   złożonych ofert nie odsyłamy. 

           -   oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane 

           -   stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi  

                oferentami. 

           -    niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa  

                oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron. 

           -    w razie pytań i wątpliwości osobą do kontaktu jest pan  Zenon  Obrał, tel. 603 505 517  lub   

                68 322 15 33. 

                                                                                                                                        Z poważaniem 

Prezes Stowarzyszenia 

/ - / Ryszard  Kozakiewicz 


