
 

 

  

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość” 

 

 
  Janów, 3 września.2015 r. 

Nasz znak:RO.VI.7313.1.2012 
 

  

   
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

1. Gmina Janów, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert. 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - zgodnie z szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 2 do zapytania 
ofertowego 
 
3. Termin realizacji:  

 Dostarczenie sprzętu komputerowego:  

do 28 września 2015 r. 

4. Osoby upoważnione do kontaktów:  

Rafał Strzelczyk, tel. 34 3278048, mail: r.strzelczyk@janow.pl 
 

5. Termin składania ofert:  

Oferty należy składać  do dnia: 10.09.2015r. do godz. 10.00 (decyduje faktyczna data złożenia 

oferty w siedzibie zamawiającego)  

1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w budynku Urzędu Gminy w Janowie, adres: Ul. 

Częstochowska 1; 42 – 253 Janów 

2. Faksem na numer 34 3278081 lub mailem na adres: gmina@janow.pl 

  

 7. W przypadku składania ofert opisanego w: 

1.   pkt 6.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty wraz z załącznikiem nr 2 i nr 3.)  należy oznaczyć  w 

następujący sposób:    

Oferta  cenowa  - „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”.  

2.  pkt. 6.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty wraz z załącznikiem Nr.2 i Nr 3 

8. Kryteria oceny ofert: 

Cena brutto za całość zamówienia - 100% 

9. Sposób rozliczenia z Zamawiającym 
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         Forma rozliczenia faktura płatna przelewem w terminie 14 dni od wystawienia. Faktura musi być 

wystawiona po realizacji całości zamówienia 

10.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego w każdej chwili, bez  
        podania przyczyny 
 
 
Załączniki: 
1. Druk formularza oferty 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
3. Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi.  
 
 

 

Wójt Gminy Janów 

 

/-/  Joanna Ścigaj 


