APiRGP.4222.13.2017

Prudnik, dnia. 12.12.2017 r.

Zaproszenie do zloZenia oferty cenowej na wznowienie subskrybcji

Cyberoam ING 50
1. Miejsce dostawy:

a) Regionalny Inkubator Przedsigbiorczosci w prudniku

pl.zamkotw

2

2. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowi4zuje sig do:
a) wznowienia subskrypcji Cyberoam ING 50
b) wymiany urzqdzeniaw przypadku awarii
c) rocznej obslugi inZynierskiej Premium na obiekcie Inkubatora PrzedsigbiorczoSci
Pl.Zamkowy 2 w Prudniku.

3. Spos6b przygotowania oferty, miejsce zlotenia oferty,termin realizacji:
a) Do oferty nale?y dolqczyl: Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru albo aktualne
zalwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoSci gospo darczej potwierdzaj qce, iz profil
dzialalnoSci wykonawcy odpowiada podmiotowi zam6wienia. Dokumenty nalely zlotyc
w formie kserokopii poSwiadczonej przez wykonawcE zazgodnoSc z oryginalem.
Pelnomocnik winien zal4czyc do oferty pelnomocnictwo do zlohenia oferty i do zawarcia
umowy.
b) Wykonawca moze przed uplywem terminu skladania oferty zmiemt lub wycofad swoj4
ofertg.
c) Zamawraj1cy zastrzega sobie prawo zwr6cenia sig do oferenta z wnioskiem o
uzupelnienie oferty.
d) Termin realizacji:19.12,2017 r. -18.122018 r.
e) Kryterium oceny

-

cena netto

- 100% plus naleZny podatek VAT.

Agencja Promocji i Ronvoju Gminy Prudnik 48-200 Prudnik, ul.Rynek I
Rozw6j PrzedsigbiorczoSci: tel. +4811 4380149,fax+4817 4387303, e-mail: inkubatory@prudnik.pl
Promocja Gminy: tel. +4877 4316655,fax+4871 4381303, e-mail: promocja@prudnik.pl
www. inkubatory.prudnik.pl
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f) OfertE nale|y przesNal pocztana adres:
Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik ul,Rynek l,4g-2}}prudnik,
z dopiskiem
,, Oferta cenowa na wznowienie subslcrybcji urzqdzenia Cyberoam ING 50", lubna adres
e

-mai I : inkubat_ory@prudnik.pl

g) Termin sldadania oferty cenowej:

ls.l2.20li r do godziny 12:00

4. Rodzaj wynagrodzenia i platnoSci :
a) Ceny okreslone. w ofercie nie mog4 ulec zwigkszeniu w okresie obowi4zywania
umowy.
b) PtatnoSi na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej otrzyiania,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajqcy zawiadomi Wykonawc6w kt6rzy zlozyli oferty o zNozonych ofertach i
wyborze
najkorzystniejszej oferty umieszczaj4c infoimacjg na stionie : www promocja.prudnik
biuletyn.net.pl

Do

niniejszego postgpowania

nie ma

zastosowania ustawa

,, Prawo zamowien publicznyc h,, z p61niej szymi zmianarni.

z

dnia 29.012004

Agencja Promocji i Rozrvoju Gminy Prudnik 48-200 Prudnik, ul.Rynek I
Rozw6j PrzedsigbiorczoSci:tel. +4877 4380149,fax+4871 4387303, e-mail: inkubatory@prudnik.pl
Promocja Gminy: tel. +4877 4376655, fax +4871 4387303, e-mail: promoc-ia@prudnik.pl
www. inkubatory.prudnik.pl
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