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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zamawiający : 

Stowarzyszenie „OSTOJA” Na Rzecz 

Osób z Niepełnosprawnościami  

Ul. Stawowa 1A 

50-015 Wrocław  

 

Osoba do kontaktu:  

Małgorzata Gorący  tel. 605- 873- 114 

e-mail: sekretariat@ostoja.org.pl 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia : 

 

Przedmiotem zamówienia są: 

A. komputer przenośny (laptop) – ilość 10 szt.  

B. tablet – ilość 12 szt. 

C. urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner) – 4 szt. 

 

z dostarczeniem urządzeń na adres: 

 

Stowarzyszenie „OSTOJA” Na Rzecz 

Osób z Niepełnosprawnościami   

ul. Stawowa 1A 

50-015 Wrocław  

 

Uproszczony opis/specyfikacja znajduje się w załączniku  nr 2( zał. nr 2 - Uproszczona 

specyfikacja urządzenia) do niniejszego zapytania.  

 

2. Termin wykonania zamówienia : 
 

Termin wykonania zamówienia nie powinien przekraczać 30 dni licząc od dnia dokonania 

przelewu na rachunek wskazany w dokumencie księgowym bezpośrednio związanym z jego 

realizacją. 

 

 

3. Opis sposobu przygotowania oferty : 

 

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 (zał.nr 1- Formularz 

ofertowy)  oraz dołączyć pozostałe wypełnione załączniki. 

Oferta powinna zawierać cenę brutto zakupu  urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia, 

ewentualną kwotę dotyczącą kosztów dostarczenia zamówionych urządzeń pod wskazany  

w ofercie adres, ostateczny termin realizacji oferty ze wskazaniem  na konkretną datę, 

informacje dotyczące okresu gwarancji, miejsca i sposobu serwisowania sprzętu oraz 

opcjonalnie inne informacje handlowe mogące mieć wpływ na atrakcyjność oferty.  
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Oferta powinna : być opatrzona pieczęcią oferenta, posiadać datę sporządzenia, zawierać 

adres siedziby oferenta, numer telefonu, zawierać czytelny podpis wykonawcy. 

 

4. Miejsce i termin składania oferty: 

 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

sekretariat@ostoja.org.pl  w terminie do dnia 25.06.2020 roku do godziny 16:00. 

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wymagać od Oferenta dodatkowych 

wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. 

 

5. Ocena oferty:  
Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie ceny, specyfiki urządzeń, terminu realizacji 

zamówienia oraz innych informacji tj. sposób i miejsce serwisowania urządzeń, okres 

gwarancyjny itp.  

 

6. Zamawiający zastrzega prawo do : 

 

a) zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, 

b) opcjonalnej zmiany terminów zawartych w zapytaniu ofertowym, 

c) uzyskania dodatkowych szczegółowych wyjaśnień od oferentów na każdym etapie 

realizacji zamówienia. 

 

Załączniki : 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 – Uproszczona specyfikacja urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia 

 

 


