APiRGP.4222.5.2019

Prudnik, dnia 27 .05.2019 r.

Zaproszenie d zloi,enia oferty cenowej na Swiadczenie uslug
telekomunikacyjnych.

Agencja Promocji i Rozwoju Gminy, Pru dnrk zapr asza do zlo zenia
oferty cenowej na r
g
zamowienia pole gaj ace go na dostawie uslug telekomunikacyjnych.
'alizacj

1. Miejsce dostawy :
a) Regionalny Inkubator

iorczoSci w Prudniku Pl.WolnoSci 6

2, Zleceniodawca zleca a
niobiorca zobowi4zuje sig do :
a) Dostawy uslug telekom ikacyjnych z mo2liwosciq zachowania
wczesniej szych numer6w
telefon6w:
- Regionalny Inkubator rzedsigbiorczolci w Prudniku pl.Wono6ci
6 -77 471 17 73
b) W razie koniecznoSci ir
lacji bramki telefonicznei Voip
c) W ramach us,tugi abo
i, operator oferuje najkorzystn rejszy pakiet darmowych minut
na telefon stacjonarny
limitu w kraju.
3. Sposrib przygotowania oli rty, miejsce zlotenia oferfy, termin realizacji :
a) Do ofbrty nale?y doL4cz: l:
5: AKtuamy
Aktualny odpls
odpis z wtasciwego
wlasciwego rejestru albo aktualne zasv,zi
zasv,ziad czenie
o wpisie do ewidencji d alalno s c i go sp o darcz ej p o twi erdz ai qc e, rz pr ofil
dzialalno sai
wykonawcy odpowiada rzedmiotowi zam6wienia. Dokumenty nalely zlozycw formie
kserokopii poSwiadczo i przez wykonawca zazgodnosi z oryginalem. pelnomocnik
winien
zalqczyc do oferty pelno ocnictwo do zlo2enia oferty i do zawarcia umowy.
b) Wykonawc a rnoie przed
ywem terminu skladania oferty zmieni(,lub wycofad swoja ofertg.
c) Zamawiaj qcy zastrze ga
) prawo zwr6cenia sig do oferenta z wnioskiem o uzupelnienie
oferty.
d) Termin rcalizacji: od 01. .2019 r. - 31 .05.2020 r.
e) Kryterium oceny - cena retto - I00 % plus naleZny podatek VAI.
f) Ofertg nale?y zloLyc
iscie, przeslac poczt1na adres
Agencja Promoc.ji i Ro
,ju Gminy Prudnik ul. Rynek I,48-200 prudnik,
z dopiskiem " Oferta
na iw i adc z enie uslu g te I e ko muni kacyj ny ch,,
lub na adres e-mail ;inku
ory@prudnik.pl
g) Termin sklarlania ofr
cenowej z 29,05.2019 r. do godziny 12,00
..

4. Rodzaj wynagrodzenia i
osc:
a) Ceny okreSlone w oferci nie mog4 ulec zwigkszeniu w okresie obowi4zywania
umowy.
b) PlatnoS6 na podstawie F lury VAI w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, przele.wem
na rachunek bankowy
nawcy.

Zamawiaj1cy zawiadomi Wyk
najkorzystniej szej oferty umi
Rozwoju Gminy Prudnik ul.
Do niniejszego postgpowania
publicznych" z p62niej szymi

wc6w ktorzy zloLyli oferty o zNo2onych ofertach orazwyborze
ajEc informacjg na stronie
oraz na tablicy ogloszeri w Agencji Fromocji i

k1.

re ma zastosowania ustawa z

dnia29.0r.2004 r. " prawo zam6wien
Agenc"ii
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Nazwa wykonawcy

Adres I siedziba wykonawcy

NIP

oferujq wykonanie przedmiotu zam6wienia na Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych
w
Rgionalnym Inkubatorze PrzedsiebiorczoSci Pl.WolnoSci 6 w pudniku
zgodnie z wymogami
zawartymi w opisie przedmiotu zam6wienia, zakwotE w wysokosci
:
WartoSi

brutto........

PodatekVAT:

Netto

........

..zl(slownie:

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

...21(slownie:

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

...................)

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

....................)

......21(slownie:

.................)

Zobowiqzujg sie do wykonania zam6wienia w terminie...............
oSwiadczem, rL Qenawskazanaw ofercie nie ulegnie zmianie przez
caly czastrwania urowy.

oswiadczam, iz akceptujg i potwierdzamwarunki udziaLvw postgpowaniu
o udzielenie zam6wienria
zawarte w pkt. 3 Zaproszenia do skladania ofert.
ezwanie zamawiaiqcego zobowiazujg sig, w przypadku wyboru mcrjej
oferty
umowy na warunkach w niej okreslonych w cenie i z terminemreetlizacji '
zej ofercie.

