Nieszawa, dnia 14 czerwca 2019r.

ROZEZNANIE CENOWE
W projekcie pod nazwą Utworzenie klubu młodzieżowego „Ruszamy” w Nieszawie
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11, działania
11.1, Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.
Gmina Miejska Nieszawa,
ul:. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa,
tel. 542838176, 542838126, fax: 542838122, email: um.nieszawa@nieszawa.pl
zaprasza do
składania ofert w celu przeprowadzenia Rozeznania rynku
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
L.p

Nazwa materiałów

Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia

1.

Zakup drukarki

2.

Zakup laptopa wraz z
oprogramowaniem

3.

Zakup tablicy flipchart

1 sztuka, drukarka laserowa
monochromatyczna
1 sztuka, Laptop z systemem
operacyjnym Windows 10 oraz
pakietu Office
1 sztuka
- rozmiar: 100 x70 cm
- powierzchnia suchościeralno –
magnetyczna
- regulowana wysokość
- regulowany rozstaw uchwytów
na arkusze papieru umożliwia
stosowanie różnych formatów
materiałów prezentacyjnych
- półka na pisaki

4.

Zakup krzeseł
konferencyjnych

16 sztuk

Cena (brutto) za
wykonaną usługę
zgodnie ze
szczegółowym opisem

5.

Zakup stołów
konferencyjnych

4 sztuki

6.

Tablica informacyjna

A3 1 sztuka

2. Sposób przygotowania oferty:
1. W ofercie należy uwzględnić całościową kwotę brutto realizacji poszczególnego zamówienia wraz
z ceną jednostkową.
2. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub pieczątką imienną) przez osobę upoważnioną
3. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym;
4. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie oraz być wartością brutto.
3. Kryteria i warunki wyboru wykonawcy:
1. Kryterium oceny ofert stanowić będzie cena – 100%;
2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo
skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert;
3. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
4. Termin składania ofert i ich ocena:
1. Oferty należy składać na adres: Gmina Miejska Nieszawa, ul:. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa bądź przesłać
skan oferty drogą elektroniczną na adres um.nieszawa@nieszawa.pl do dnia 26.06.2019r. do godziny
1500;
2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę;
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
4. Sposób płatności rachunek lub faktura płatne przelewem w terminie 21 dni;
5. Dane do faktury:
Gmina Miejska Nieszawa,
ul:. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa
NIP: 8911623112
5. Osoby do kontaktu:

Emilia Wiśniewska – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie,
tel: 54-283-80-31, e-mail: mops@nieszawa.pl
Niniejsza informacja nie stanowi ofert w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku.
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