
     Przystajń, dn. 13.06.2017 r.
Znak sprawy: ZWI.271.6.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych  kwoty

30 000 EURO

Podstawa prawna:
„Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 EURO.

Zamawiający:
Gmina Przystajń
ul. Częstochowska 5
42-141 Przystajń
NIP 5742055766

zaprasza do złożenia ofert na:
program antywirusowy ESET Endpoint Security Client

1. Opis przedmiotu zamówienia:
a) przedłużenie na 2 lata 25 licencji aktualnie użytkowanego programu antywirusowego ESET  
    Endpoint Security Client , obecna licencja wygasa 25 czerwca 2017 roku, 
b) zakup 3 nowych licencji programu antywirusowego ESET Endpoint Security Client na 2 lata.

2. Termin realizacji zamówienia: 
przed wygaśnięciem obecnej licencji tj. do 25 czerwca 2017 roku.

3. Wymagane dokumenty:
oferta z podaniem cen netto i brutto.

4. Wymagania stawiane oferentom (warunki udziału w postępowaniu):
Wykonawca powinien posiadać zdolność do wykonania przedmiotowego zamówienia.

5. Ocena ofert:
Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryterium: 100% cena 
(najniższa cena za całość zamówienia).

6. Warunki wykluczenia:
Zamawiający wykluczy z postępowania oferenta powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo.

7. Informacje pozostałe:
a) oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,
b) złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia,
c) zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyn,
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d) oferty niezgodne ze wskazanym opisem przedmiotu zamówienia nie będą rozpatrywane.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty  należy  przesłać  elektronicznie  na  adres  e-mail:  wodociag@gminaprzystajn.pl do  dnia
20.06.2017 r. do godz. 12:00. 

9. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi: 20.06.2017 r. godz. 12:15.

10. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
Paweł Antczak, e-mail: wodociag@gminaprzystajn.pl
Urząd Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń, pok. nr 13 w godz. poniedziałek 
9:00-17:00, wtorek-piątek 7:30-15:30, tel. 34/3191153 w. 113
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