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POPPPiDM.221A-5/14 

        Wszyscy Wykonawcy 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający:  

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego 

w Polkowicach 

ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice; tel. 76 746 15 70, fax 76 746 15 71 

popppidm@polkowice.edu.pl; www.polkowice.edu.pl 

 

KIERUJE ZAPYTANIE OFERTOWE  
dotyczące dostawy pamięci przenośnej USB (pendrive)  

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pamięci przenośnej USB (pendrive), w ramach realizacji 

projektu „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim“ 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu 

oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pamięci przenośnej USB (pendrive) typu Kingstone 
DTSE9, w ilości 50 sztuk, spełniających wymagania: 

1) Obudowa: metalowa, 
2) Pojemność: 16 GB, 
3) Wymiary: długość: 40 mm – 43 mm, szerokość: 12 mm – 13 mm, wysokość: 4 mm – 5 mm, 
4) Kolor: srebrny, 
5) Znakowanie: 2 loga (PO KL, UE), 
6) Gwarancja min. 12 m-cy, 
7) Każdy pendrive zapakowany w pojedyncze pudełko. 

 
2. Informacje dodatkowe: 

1) Cena powinna obejmować koszty dostawy pendrive do siedziby POPPPiDM  w Polkowicach, 
2) Logotypy na materiałach promocyjnych powinny zostać rozmieszczone zgodnie z Wytycznymi 

dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL, 
3) Do oferty należy dołączyć przykładowe zdjęcia proponowanych produktów, 
4) Przed wykonaniem zamówienia należy przesłać Zamawiającemu do akceptacji projekt 

rozmieszczenia logotypów na pendrive. 
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3. Termin realizacji zamówienia: 24.03.2014 r. 
 

4. Informacje dotyczące zamówienia można uzyskać w siedzibie POPPPiDM. 
Osoba do kontaktu: Paula Grodecka, tel. 76 746-15-70. 

 

5. Oferty należy składać do dnia 11.03.2014 r. do godziny 14.00 w siedzibie POPPPiDM                               

w Polkowicach, ul. Targowa 1. 

 

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać lub przesłać w wyznaczonym terminie  

na adres: Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa 

Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, w zaklejonej kopercie z dopiskiem 

„Oferta na dostawę pamięci przenośnych USB (pendrive) w ramach realizacji projektu „Nowa 

jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim“. 

Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert drogą elektroniczną na adres: 

biuroprojektu@polkowice.edu.pl. 
 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofetowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. 
 

Kryteria oceny ofert: 

1) cena 100 % 

2) cenę należy podać w złotych polskich, cyfrowooraz słownie, w wartości netto i brutto. 

 

6. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

1) Formularz oferty cenowej – załącznik nr 1, 

2) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2, 

3) Formularz cenowy – załącznik nr 3. 
 

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy podpisującego ofertę. 

 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

8. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 14.000 euro postępowanie jest 

prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

9. Po dokonanym wyborze Zamawiający dokona zamówienia u wybranego oferenta.  

10. Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji cen z wybranymi oferentami.  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikowania opisu przedmiotu zamówienia oraz do 

unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.  

 

Dyrektor POPPPiDM w Polkowicach 

Renata Czapczyńska 

Polkowice, 04.04.2014r. 
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(Pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 

 

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa 
Psychologiczno – Pedagogicznego  
i Doradztwa Metodycznego  
w Polkowicach 
ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice  
 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego  na: dostawę pamięci przenośnej USB (pendrive),                               

w ramach realizacji projektu „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie 

polkowickim“ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, 

Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, 
 

MY NIŻEJ PODPISANI 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa /firma/ dokładny adres Wykonawcy) 

 

1. Składamy ofertęna wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zaproszeniu  
do składania ofert. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i uznajemy się 
za związanych określonymi w niej postanowieniami  i zasadami postępowania. 

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

 Netto: ………………………….. zł, słownie: …………….………… zł 

 Brutto: ………………………….. zł, słownie: ……………………….………… zł 

zgodnie z dołączonym do oferty załącznikiem cenowym. 
4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w zaproszeniu do składania 

ofert. 
5. Uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 
6. Wszelką korespondencjęw sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

………………………………………………. 
      DATA I PODPIS WYKONAWCY 
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(Pieczęć Wykonawcy) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Składając ofertę na: dostawę pamięci przenośnej USB (pendrive), w ramach realizacji projektu 

„Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim“ współfinansowanego  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 

Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, 
 

Podstawowe dane: 

Lp. Nazwa  Opis oferowanych pamięci  

1. 
 

 
 

 

Do niniejszego opisu należy załączyć projekty proponowanych produktów. 
 

 

 

………………………………………………. 
      DATA I PODPIS WYKONAWCY 
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(Pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ CENOWY 

 

Składając ofertę na: dostawę pamięci przenośnej USB (pendrive), w ramach realizacji projektu 

„Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim“ współfinansowanego  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 

Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, przedstawiamy ofertę cenową: 

 

Lp. Nazwa  ilość 
Cena  

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1. 

Pamięć przenośna USB 

.......................................................... 50 szt.    

 

 

 

 

………………………………………………. 
      DATA I PODPIS WYKONAWCY 

 

 

 

 

 

 

 

 


