Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Glogowie
ul. Sikorskiego 21
teL/fax 0 7 6 / 7 2 7 2 5 6 3
Glogow, dnia06.11.2019r.
PINB-Mi/19

Zapytanie ofertowe na zakup, dostaw^ i montaz kserokopiarki urzijdzenia wielofunkcyjnego

I. Zamawiaiacy:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gtogowie z siedziba; 67-200 Glogowie,
ul.W.Sikorskiego 21 REGON: 390684200; NIP: 693-18-43-620 Telefon/Fax: (076) 727 25 63 zwraca
si? z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na zakup dostaw^ i montaz urz^dzenia
wielofunkcyjnego dia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Glogowie.
II. Przedmiot zamowienia
Przedmiotem zamowienia jest: zakup, dostawa i montaz kserokopiarki - urz^dzenia wielofunkcyjnego
III. Opis przedmiotu zamowienia
Urz^dzenie wielofunkcyjne na okres gwarancji 24 miesi^cy
Minimalne wymagania techniczne:
•

Funkcja drukowania, kopiowania, skanowania

•

Wydruk czarno-bialy

•

Szybkosc urz^dzenia str. A4/min.: 25

•

Szybkosc urzadzenia str. A3/min.: 15

•

Obslugiwane formaty papieru: A6 - A3

•

Obshigiwana gramatura papieru: 55-200

•

Pojemnosc podajnikow papieru: min. 2x500 arkuszy

•

Pamiec ogolna : 1(GB)

•

Wbudowany jednoprzebiegowy dupleks

•

Standardowy druk sieciowy

•

Standardowe kolorowe skanowanie sieciowe

•

Zintegrowany dwustronny automatyczny podajnik dokumentow (RSPF)

•

Urzadzenie gotowe do pracy niezwlocznie po zainstalowaniu przez dostawc$

IV. Kryterium wvboru ofertv oraz miejsce skladania:
•

Przyj^tym kryterium wyboru oferty jest- cena - waga 100% - wg. minimalizacji, wyliczona
jako wartosc calego zamowienia,

•

Miejsce i terrain zJozenia oferty: Oferty nalezy zlozyc do dnia 15 listopada 2019r. do godz.
11.00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Glogowie ,adres:
ul.W.Sikorskiego 21, 67-200 Gfogow z dopiskiem „ ofertowe na zakup, dostaw^ i montaz
kserokopiarki - urz^dzenia wielofunkcyjnego , lub przeslac na adres elektroniczny :
pinbql@o2.pl:

V. Wymagane dokumenty:
Wypemiony formularz ofertowy, b^dacy zalacznikiem nr 1 do niniejszego zapytania oraz
dokumentacja dotyczaca oferowanego urz^dzenia (zawierajaca jego specyfikacj? technicznaj,
umozliwiaj^ca weryfikacj? oferty.
VI. Informacie pozostate:
•

Oferty, ktore wptyn^ do biura po terminie nie b?da rozpatrywane.

•

Ztozenie oferty nie jest rownoznaczne z dokonaniem zamowienia.

•

Zamawiajacy zastrzega mozliwosc niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn.

•

Forrna platnosci: przelew na konto wskazane na fakturze w ci^gu 21 dni od dnia otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury

•

Wykonawca dostarczy zamowienie i dokona montazu w siedzibie PINB w Glogowie, ul.
Sikorskiego 21, 67-200 Glogow

•

Zamawiajacy - w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i rownego traktowania - nie
stosuje ograniczen personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentow.

•
•

Informacje dotyczace wyboru oferenta dost^pne b^d^ w PINB w Glogowie
Wszelkich informacji dotyczacych przedmiotu zamowienia udzjela Radostaw Nurek
tel. (076) 727 25 63; mail: pinbqlfg.o2.pl:
POWIAJOWY INSPECTOR
Nadzon^gudowlanego

mgmnz. arch. Radoslaw Nurek

Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy

(piecz^c oferenta)

(miejscowosc, data)

Zamawiajqcy:
PINB wGtogowie

OFERTA
na zakup, dostawe. i montaz kserokopiarki - urzadzenia wielofunkcyjnego
Dane dotyczqce oferenta:

Nazwa
Siedziba
Nrtelefonu/faksu.
NIP:

Oferujemy realizacje. zamowienia na zakup, dostawe. i montaz

kserokopiarki -

urzqdzenia

wielofunkcyjnego zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za kwotej
netto:
brutto:

zt (stownie

zt)

zt (stownie

w tym podatek VATw wysokosci:

zt)

% tj

zt.

Oswiadczamy, ze oferowana cena za catosc zamowienia zawiera wszystkie koszty zwiqzane
z realizacjq przedmiotu zamowienia.
Oswiadczamy, ze zapoznalismy si^ z trescia. zapytania i nie wnosimy do niej zastrzezeri.
Oswiadczamy, ze posiadamy niezb^dng wiedzQ i doswiadczenie oraz dysponujemy

potencjatem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.
Oswiadczamy, ze znajdujemy siQ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamowienia.

(podpis upowaznionego przedstawiciela oferenta)

