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Priorytet 8
Działanie 8.4
Tytuł Projektu

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Społeczeństwo informacyjne - Zwiększenie innowacyjności gospodarki
Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”dla wszystkich województw
Internet dla mieszkańców miejscowości Zawidów

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAW-8.4/002/2014
Zamawiający zwraca się z prośba o przedstawienie oferty na:
Kupno skrzynek zapasu włókien kabla łatwego dostępu. Skrzynka do montażu naściennego.
Podstawowe wymagania: maksymalne wymiary 30x30 cm; maksymalna głębokość 15 cm; drzwi
zamykane na klucz; jeden kod klucza na wszystkie zakupione szafki; wewnątrz szafki miejsce na
zwijak włókien pozwalający na instalację minimum 20 mb zapasu włókien kabla 12j; obudowa
stalowa lakierowana proszkowo; skrzynka o klasie szczelności IP 41 oraz klasie ochrony
mechanicznej IK 10; zaopatrzona w minimum dwa przepusty kabla (jedne na dole, drugi na górze).
Zamówienie zakłada kupno 100 szt skrzynek o w/w parametrach.
W cenę należy wliczyć koszt transportu do 59-970 Zawidów, Plac Zwycięstwa 27
Oferowany sprzęt/materiał ma być fabrycznie nowy oraz posiadać gwarancję,
którą należy dołączyć do faktury sprzedaży.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Kryterium: Cena netto bez VAT

95,00%

2. Kryterium: Termin realizacji

5,00%
100,00%

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o
ustalone kryteria.
Ofertę można wysłać drogą e-mailową na adres: info@c3.net.pl, listem poleconym lub dostarczyć
osobiście do siedziby firmy: Firma C3 – Biuro, 59-970 Zawidów, Plac Zwycięstwa 27
Oferta powinna być ważna min. 90 dni. Termin składania ofert upływa: 6 marca 2014 godz 12.00
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów
wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty netto, ew koszty dodatkowe - np. transport,
szkolenia, itd.
Wskazane jest aby oferta zawierała również inne dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, warunki
płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, minimalny i maksymalny termin realizacji. Proszę o
umieszczenie informacji charakteryzującej produkt oferenta na tle konkurencyjnych rozwiązań.
Podpis i pieczęć Zamawiającego

Dariusz Jaworski

