APiRGP.4222.4.2019

Prudnik, dnia

27

.05.2019 r.

zaproszenie do zloLenia oferty cenowej na Swiadczenie uslug
dostepu do sieci -Internet

Agencja Promocji i R,ozwoju Gminy Prudnik zapraszado zloaeniaoferty cenowej narealizacjE
zam6wienia polegaj4cego na dostawie uslug intemetowych.

1.

Miejsce dostawy :
a) Regionalny Inkubator Przedsigbiorczosci w Prudniku Pl.wolnosci

6

2. Zleceniodawca zle:ca a Zleceniobiorca zobowi4zuje sig do :
a) Udostgpnienia uslug intemetowych w Regionalnym Inkubatorze PrzedsigbiorczoSci
Pl.WolnoSci 6 w moZliwie najszybszej prgdkoSci intemetowej ( prgdkoSi nie mniejr;izanil l0
Mbit/s Download i 4 Mbit/s Upload)
b) Zapewnienie instalacji i ewentualnych urzqdzeh (karty radiowej, zasilacza, anteny i1p.)
do odbioru l4czno(ciw obiekcie.
3. Spos6b przygol;owania oferty, miejsce z\otenia oferty, termin realizacji :
a) Do oferty naIe?y doNqczyc:.A.ktualny odpis z wlaSciwego rejestru albo aktualne zaSwiadczenie
o wpisie do ewidencji dzialalnoici gospodarczej potwierdzaj1ce, i2 profil dziahalno{ci
wykonawcy odpowiadaprzedmiotowi zam6wienia. Dokumenty nale?y zLo|yt w formie
kserokopii poSwiadczonej przez wykonawcA zazgodnoll z oryginalem. Pelnomocnik winien
zaNqczyc do oferty pelnomocnictwo do zlohenra oferty r do zawarcia umowy.
b) Wykonawcarnoieprzeduplywem terminu skladania oferty zmienillub wycofad swcrja ofertg.
c) Zamawtaj4cy zastrzega sobie prawo zwr6cenra sig do oferenta z wnioskiem o uzupelnienie
oferty.
d) Termin realizacji: od 01 .06.2019 r. - 31.05.2020 r.
e) Kryterium oceny - cena netto - 100 % plus nalezny podatek VAL
f) Ofertg naIe2y zlozy1 osobiScie, przeslal pocztq na adres
Agencja Prornocji i Rozwoju Gminy Prudnik ul. Rynek I,48-200 Prudnik,
z dopiskiem " Oferta cenowa na iwiadczenie uslug dostgpu do Internetu"
lub na adres e-mall :lnkubatory@prudnik.pl
g) Termin skladania oferty cenowej z 29.05.20L9 r. do godziny 12.00
..

4. Rodzaj wynagrodzenia i platnoSd:
a) Ceny okreSlone w ofercie nie mog4 ulec zwigkszeniu w okresie obowi4zywania umorvy.
b) PlatnoSd na podstawie Faktury VAI w terminie 14 dni od daty jej otrzymania,przeletvem
na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajycy zawiadomi Wykonawcow kt6rzy zlo2yli oferty o zlohonych ofertach onzv,ryborze
najkorzystniej szej oferty umieszczaj4c informa cjE na stronie
internetowej :
otaznatablicy ogtoszeri wAgencji Promocji
i Rozwoju Gminy llrudnik ul.Rynek 1.
Do niniejszego postgpowania nie ma zastosowania ustawa z dnia29.01.2004 r. " Prawo zun6wietr
publicznych" z p62niejszymi zmianami.
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Nazwa wykonawcy

Adres I siedzibawykonawcy................

Oferujg wykonar:Lie przedmiotu zam6wienia na Swiadczenie uslug internetowych w Rgionalnym
Inkubatorze PrzedsiebiorczoSci Fl.WolnoSci 6 w Pudniku zgodnie z wymogami zawartyrni w opisie
przedmiotu zam6wienia, zakwotg w wysokoSci :
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Zobowr4zujg sie do wykonania zam6wienia w terminie...............
OSwiadczem,

i2 cenawskazana w ofercie nie ulegnie zmianie przez caly czas trwaniaurnowy.

OSwiadczam, iz akcept:ujg i potwierdzan warunki udziaNu w postgpowaniu o udzielenie zram6wienia
zawarte w pkt. 3'Zaproszenia do skladania ofert.

OSwiadczam,i?nawezwanie zanawiajqcego zobowiazujE sig, w przypadkuwyboru mcrjej oferty
cenowej do zawarcia umowy na warunkach w niej okreSlonych w cenie i z terminemrez/rrzacji
wskazanym w niniejszej ofercie.

