Zaproszenie do zloLenia oferty cenowej na Swiadczenie uslug
telekomunikacyjnych.
Prudnik dma,

07

.04.2017 r.

Agencja Promocji i Rozw<rju Gminy Prudnik zapraszado zlohenia oferty cenowej nareahzacjq
zam6wieni a pole gaj ace go na do stawie uslug telekomunikacyj nych.

1. Miejsce dostawy

:

a) Regionalny Inkubator PrzedsigbiorczoSci w Prudniku Pl.WolnoSci 6

2. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowi4zuje sig do :
a) Dostawy uslug telekomunikacyjnych z mo2liwoSciqzachowaniawczelniejszych numer6w
telefon6w:
- Regionalny Inkubator PrzedsigbiorczoSci w Prudniku Pl.WonoSci 6 -77 47I 17 73
b) W razie koniecznoSci instalacji bramki telefonicznej VoiP
.i W tu*u.h ustugi abonamentowej, operator oferuje najkorzystniejszy pakiet darmowych minut
na telefon stacjonarny bez limitu w kraju.
3. Spos6b przygotowania oferty, miejsce zloi,enia oferty, termin realizacji :
u; Oo of.rti ialezy dol4czyc:Anoutny odpis z wlaSciwego rejestru albo akiualne zaswiadczenie
o wpisie do ewidencjidzialalnoSci gospodarczej potwierdzaj4ce,izprofildzialalnoSci
*ykonu*ry odpowiada przedmiotowi zam6wienia. Dokumenty nale?y zNotyt w formie
kserokopii poSwiadczonii pt""twykonawc A zazgodnoSi z oryginalem. Pelnomocnik winien
zal4czyt do oferty pelnomocnictwo do zloilenia oferty i do zawarcia umowy.
swoja ofertg'
b) Wykonaw camo1e przeduplywem terminu skladania oferty zmlenillub wycofa6
c) Zanawiaj4cy zastr)egu robi. prawo zwr6cenia sig do oferenta z wnioskiem o uzupelnienie
oferty.
d) Termin realizacii: od 01 .06.2017 r. - 31 .05'2019 r'
ej fryterium oceny - cena netto - I00 % plus nalezny podatek VAI.

czt4naadres:
ul. RYnek 1,48-200 Prudnik,
us lug t el e komunikacYj nY ch "

g) Termin skladania oferty cenowej z 14.04.2017 r. do godziny 12.00
4.

Rodzaj
a) ceny
b) Platn

.

,
ulec zwigkszeniuw okresie obowiTywania umowy'
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania' przelewem

na rachunek bankowY WYkonawcY'

zamaw
najkorz
na tabli

iadomi wyk
oferty umie
ri w Agencji

Zyli oferty o zlo2onych
na stronie internetowej
u Gminy Prudnik ul.Rynek 1'

ze

oraz

z dnia2g'0I'2004 f' " Prawo zam6wrcn
Do niniejszego postgpowania nie ma zastosowania ustawa
publicznyc h" z p6hniejszymi zmianaml

