
Nr sprawy: BZP-ZZP-2374-2-133-DT-4.8-UM/2018

osoba prowadząca: Urszula Michalska
nrtel.: +48 22 601-46-74
mail: urszula.michalska@mswia.gov.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Postępowanie jest wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamó
wień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

1. Przedmiot zamówienia wraz z opisem:
a) Przedmiotem zamówienia jest:

„Zakup wraz z dostawą szyfrowanych dysków zewnętrznych i pendrive'ów"

Szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1 do projektu Umowy
b) Termin realizacji umowy: 7 dni od dnia zawarcia Umowy
c) Miejsce realizacji zamówienia: Radom, (kod pocztowy: 26-600), ul. Traugutta 57

d) Warunki płatności: od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT
e) Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru przedmiotu Umowy, 

podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

f) Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Termin zapłaty 
uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi 
najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

Wykonawca, w ramach realizacji klauzuli środowiskowej będzie zobowiązany
do dostarczenia przedmiotu Umowy do Zamawiającego w dniach od poniedziałku do
piątku, poza godzinami szczytu, tj. w godzinach 10:00 do 14:00.

2. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania oferty.

1 / Ofertę należy złożyć zgodnie z Formularzem ofertowym załączonym do Zaproszenia.

2/ Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej (podpisaną przez osobę/osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) przesłanej na adres: 
bzp.zz p@m s wi a.go v. p 1.

3/ Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2018 r. 
do godz. 13:00.

Oferta złożona po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana.

4/ W cenie muszą zostać uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia.

3. Warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

4. Kryteria wyboru oferty spośród ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunki 
udziału w postępowaniu:
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1/ Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy biorąc pod uwagę zgodność oferowanego 
przedmiotu zamówienia z wymaganiami i cenę przedmiotu zamówienia.

2/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści oferty lub odrzucenie oferty 
niespełniającej wymogów Zamawiającego.

5. Inne:
1/ W przypadku pytań dot. przedmiotu zamówienia prosimy kierować je pod adresem: 

bzp.zzp@ m syvia.gov.pl

2/ Zamawiający wymaga zawarcia umowy o treści stanowiącej załącznik nr 2 
do Zaproszenia do składania ofert. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy 
zostanie przekazana telefonicznie lub e-mailowo wybranemu Wykonawcy.

3/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny.

W związku z art. 701 § 3 ustawy Kodeks cywilny, zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wprowadzenia zmian do niniejszego postępowania przed upływem terminu składania ofert, 
unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn oraz na podstawie art. 703 § 1 i 2 
Kodeksu cywilnego do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. Z tego tytułu 
nie przysługuje wykonawcy roszczenie przeciwko zamawiającemu.
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Załączniki;
1. Formularz ofertowy. 

Projekt umowy.2.
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