URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Olsztyn, dnia 21.11.2017 r.
SI-II.2601.58.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn,
NIP: 739-29-65-551, REGON: 510750309 zaprasza do przedłożenia oferty w postępowaniu
odbywającym się zgodnie z art. 6a, ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. Przedmiot zamówienia:
Dostawa aktualizacji aplikacji OmniFocus do wersji PRO dla ISO.
2. Termin złożenia oferty mija: 30.11.2017 r. na Formularzu Ofertowym, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
3. Forma złożenia oferty:
Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy ( załącznik numer 1 ), należy kierować
WYŁĄCZNIE na adres poczty elektronicznej: zakupy.dsi@warmia.mazury.pl
4. Wybór wykonawcy:
O wyborze wykonawcy decydować będzie najniższa cena realizacji zamówienia. Cena
powinna być podana w kwocie netto + VAT = brutto.
5. Płatność
Płatność 14 dni po realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 1 niniejszego zapytania i
dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do sekretariatu Departamentu
Społeczeństwa Informacyjnego.
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Dane do faktury:
Nabywca: Województwo Warmińsko-Mazurskie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn NIP: 739
38 90 447;
Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul.
Emilii Plater 10-562 Olsztyn.
Osoby do kontaktu:
W
sprawach
technicznych
zamówienia
–
Michał
Opieczyński
m.opieczynski@warmia.mazury.pl
W sprawach realizacji zamówienia: Jarosław Dzioba - j.dzioba@warmia.mazury.pl

-

Uwagi końcowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego, bez
podania przyczyny w przypadku, zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu
sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego, lub gdy cena przedmiotu zamówienia przekroczy
wartość, jaką Zamawiający przeznaczył na jego zakup.
2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed
upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy
pisemnej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych
przez Oferentów informacji.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności
oferty
poweźmie
informację
o
zawarciu
w
złożonej
ofercie
danych
niezgodnych
z prawdą. Zamawiający odrzuci z postępowania oferty, które wpłynęły na adres mailowy @ inny niż
podany w zapytaniu ofertowym.
5. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali
wykluczeni z postępowania.
7. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
8. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
9. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne
roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu
niniejszego zamówienia.
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Załącznik nr 1
do Zapytania Ofertowego
z dnia 21 .11. 2017 r.

SI-II.2601.58.2017

...................................................
(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
1. Zamawiający:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1 , 10 – 562 Olsztyn
NIP 739-29-65-551, REGON 510750309
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Głowackiego 17, 10 – 447 Olsztyn,
2. Oferent:
Nazwa i adres wykonawcy: ..........................................................................................
....................................................................................................................................................
..
Tel.
........................................
,
Fax:
......................................
,
e-mail:
........................................ ,
NIP ................................................ , REGON ...........................................................
Działając w imieniu:
- własnym
- spółki cywilnej (jeżeli innej to wpisać jakiej)/konsorcjum składającego się z:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
/podać nazwę i adres podmiotów wchodzących w skład spółki /konsorcjum/
3. Wycena zamówienia:
Dostawa aktualizacji aplikacji OmniFocus do wersji PRO dla ISO.

Departament Społeczeństwa Informacyjnego
10-447 Olsztyn
ul. Głowackiego 17

T:
F:
E:
W:

+48 89 521 94 00
+48 89 521 94 09
dsi@warmia.mazury.pl
www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

Zobowiązujemy się do wykonania całości przedmiotu zamówienia, będącego
przedmiotem zapytania ofertowanej wraz z dostawa do zamawiającego w kwocie:
................................... zł netto,
.................................. zł Vat
................................... zł brutto.

1. Oświadczam (-y), że zobowiązuję (-my) się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od dnia
wskazanego przez Zamawiającego..
2. Oświadczam (-y), że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Oświadczam (-y), że zapoznałem (-liśmy) się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę (-my) zastrzeżeń
oraz uzyskałem (-liśmy) konieczne informacje do przygotowania oferty.

...................................................

…………………………………………
/podpis i imienna pieczęć oferenta lub upoważnionego

Miejscowość i data

przedstawiciela/
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