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Myszkow dnia 05.05.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiaj^cy: Gmina Myszkow, 42-300 Myszkdw, iiL Kosciuszki 26
zaprasza do zlozenia oferty na wykonanie ponizej opisanego zamowienia publicznego.
1. Opis przedmiotu zamowienia :
Przedluzenie licencji na kolejne 2 lata na oprogramowanie antywirusowe. Szczegolowy wykaz
i opis przedhizenia licencji wchodzacych w sklad dostawy okresla zalaczony Formularz cenowy.
Dostawa przedmiotu zamowienia , w cenach zgodnie z oferty Wykonawcy. Dostawa nastapi
transportem Wykonawcy i na jego koszt. Zamawiajacy okreslil ilosc zamowienia.
2. Dokumenty wymagane od wykonawcow potwierdzajace spehiienie warunkow przedmiotowych
i podmiotowych:
1) nazwa wykonawcy
2) adres siedziby wykonawcy,
3) NIP
4) REGON
5) numer rachunku bankowego wykonawcy
6) oferowan^ cene (brutto i netto)
7) oswiadczenie o zapoznaniu sie z opisem przedmiotu zamowienia, warunkami wykonania
zamowienia, terminem jego wykonania, sposobem ptatnosci i nie wnoszeniu do nich
zastrzezen,
8) oswiadczenie potwierdzajace spelnienie warunkow udziahi w postepowaniu
3. Termin wykonania zamowienia: od dnia podpisania umowy do 14 dni.
4. Warunki udzialu w postepowaniu: podpisanie oswiadc/cnia o spetnianiu warunkow
okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
5. Informacja o sposobie porozumiewania sie Zamawiaj^cego z wykonawcami oraz sposobie
przekazywania oswiadczen lub dokumentow a takze wskazanie osob uprawnionych do
porozumiewania sie z wykonawcami:
Osoba do kontaktu ze strony Zamawiaj^cego: Wiktor Bednarski, Jacek Skalski Urz^d
Miasta w Myszkowie, ul. Kosciuszki 26, pok. 114, tel. 34313 26 82 wew. 174, e-mail:
i nfor maty ka(5),miasto my szkow.pl
6. Termin obowiazywania oferty: 30 dni od daty uprywu skladania ofert.
7. Sposob przygotowania oferty: Oferty nalezy przygotowac na zal^czonym Formularzu
ofertowym i cenowym oraz wraz z wymaganymi zal^cznikami zlozyc w zamknietcj kopercie
opisanej: ,,Przedluzenie licencji na kolejne 2 lata na oprogramowanie antywirusowe"
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8. Miejsce, termin skladania i otwarcia ofert:
Urz^d Miasta Myszkow, ul. Kosciuszki 26, 42-300 Myszkow, pok. 109,
w terminie do dnia 21.05.2020 r. do godziny 14.00
Otwarcie ofert godz. 14.05, pok. 106
9. Sposob obliczenia ceny
Wykonawca podaje w ofercie cene wyrazon^ w polskich zlotych PLN, liczbowo i slownie,
z dokladnosci^ do dwoch miejsc po przecinku, wypehiiaj^c Formularz ofertowy i cenowy.
10. Kryteria, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze ofert:
1) opis kryteriow - cena
2) opis znaczenia kryteriow - cena 100 %
3) sposob oceny ofert: cena zostanie wyliczona wg wzoru przy czym 1% rowna sie 1 punkt
cena najni±sza
xlOO%
cena badana

11. Informacja o czynnosciach jakie powinny zostac dopemione po wyborze oferty w celu
zawarcia
Umowy: kontakt przedstawiciela Wykonawcy z Zamawiaj^cym celem podpisania umowy.
12. Istotne postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tresci umowy, ogolne warunki umowy
albo wzor umowy (ustanawiajacy zalacznik do zapytania ofertowego) jezeli Zamawiaj^cy
wymaga zawarcia umowy na takich warunkach; Zalqcznik Nr 4 - wzor umowy.
Zal^czniki:
3.1. Zat^cznik Nr 1 - Formularz ofertowy
3.2. Zatgcznik Nr 2 - Formularz cenowy
3.3. ZalqcznikNr 3 - OSwiadczenie Wykonawcy potwierdzajqce spemienie warunkdw udziahi w
postepowaniu.
3.4. Zat^cznik Nr 4 - Wz6r umowy
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