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       Ciepłowody, dnia 23.06.2022 r. 

Znak sprawy BGP.271.08.2022 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000,00 PLN netto zwracam się z 

prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: 

 

- zakup laptopów multimedialnych wraz z systemem operacyjnym szt. 34 

- zakup pakietów oprogramowania biurowego szt. 34 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Zgodnie z załączonym SWZ 

 

Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego 

rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 

 

2. Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferty należy przygotować w formie papierowej lub elektronicznej (skan - plik pdf) z 

podaniem aktualnej daty oraz wymaganych podpisów i pieczęci. Brak wymaganych 

załączników unieważnia ofertę.  

 

3. Miejsce oraz termin składania ofert 

Oferta musi być przesłana w formie pisemnej: 

– na adres: Urząd Gminy Ciepłowody; ul. Kolejowa 3; 57 – 211 Ciepłowody 

– za pośrednictwem faksu 74 8103 228 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundusze@cieplowody.pl 

Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną część są: 

- aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS 

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi 

do niego zastrzeżeń 

- oświadczenie, że oferent spełnia warunki określone przez Zamawiającego 
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Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 30.06.2022 r. do godz. 

12.00 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert. 

Zapytanie ofertowe zamieszczono (lub nie) na stronie: http://bip.cieplowody.pl/  

 

4.  Ocena ofert 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  

- cena 

Ocena ofert nastąpi w dniu 30.06.2022 r. o godz. 1215  

 

5. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów odrębnym 

pismem wraz z podaniem terminu przeprowadzenia negocjacji lub podpisania 

umowy. 

 

6. Dodatkowe informacje 

Dodatkowych informacji  w sprawie przedmiotu zamówienia udziela:  

Pan Sebastian Hebda  

pod numerem telefonu 74 8 103 750 

e-mail: fundusze@cieplowody.pl 
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