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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. 
 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.  

Doradztwo Podatkowe „WIK -2” Kucharski Ireneusz   
ul. Ignacego Krasickiego 17   97-500 Radomsko 
NIP: 772-140-31-11  REGON : 590484073 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
Dla działania:   Zakup sprzętu elektronicznego wg załączonej specyfikacji. 
Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2007-2013 pod nazwą: 
„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez  inwestycje w środki trwałe” 
Nazwa osi priorytetowej i działania: 
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.  
Działanie III.6 Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. 
 

  WARUNKI ZAMÓWIENIA 
I - Informacje ogólne: 

1. Zamawiający – Doradztwo Podatkowe „WIK-2” Kucharski Ireneusz ul. Ignacego Krasickiego 
17   97-500 Radomsko.                                        

2. Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 
4. Rozliczenie za wykonanie prac nastąpi w PLN. 
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 
6. Wszystkie osoby po stronie Zamawiającego, biorące udział w postępowaniu zobowiązane są 

do złożenia oświadczenia o bezstronności.  
 II - Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup sprzętu elektronicznego:  

- Serwery szt. 2, 
- Wielofunkcyjne urządzenie biurowe – duże, 
- Wielofunkcyjne urządzenie biurowe – małe, 
- Podtrzymywacze UPS szt. 2, 
- Komputery szt. 10. 
- Monitoring 
Informacja na temat parametrów technicznych urządzeń znajduje się na zał. Nr 3 do niniejszego 
zamówienia 

 III - Opis warunków udziału w postępowaniu:  
1. Warunkiem udziału w postępowaniu, jest udzielenie gwarancji na zakupiony sprzęt na okres 

minimum 36 miesięcy, co deklaruje wykonawca w formularzu ofertowym.   
IV - Sposób obliczenia ceny ofertowej: 

1. Cena ofertowa powinna zawierać wszelkie koszty związane z dostawą. 
2. Cenę należy podać cyfrowo i słownie, wykazując kwotę netto, oraz po doliczeniu podatku Vat  

cenę brutto. 
V - Kryteria oceny ofert oraz ich opis: 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium :  
cena – 100%. 
Punkty obliczone zostaną wg następującego wzoru: 
Pb(C) = (Cn : Cb) x 100 
- opis: 
Pb(C)  - ilość punktów 
Cn     - cena oferty najniższej 
Cb     - cena oferty badanej 
Gdzie: 1% odpowiada jednemu punktowi przyjętemu do oceny 
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2. Do oceny przyjmuje się całkowitą cenę zamówienia netto. 
 

VI - Termin wykonania zamówienia: 
1. Rozpoczęcie i zakończenie dostaw oraz ich powinno nastąpić do końca m-ca października 

2012 r.  
  VII- Sposób przygotowania ofert: 

1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu z zastosowaniem informacji zawartych w 
Warunkach Zamówienia. 

2. Oferta musi być złożona w języku polskim. 
3. Oferta musi posiadać logotypy, które zamieszczone są w niniejszym ogłoszeniu. 
4. Oferta musi być podpisana przez osoby reprezentujące firmę, zgodnie z dokumentem 

rejestrowym i przepisami prawa. 
5. Zaklejoną kopertę z ofertą należy złożyć z adnotacją: Oferta na zakup sprzętu 

elektronicznego….. 
 VIII - Miejsce i termin składania ofert oraz termin ich otwarcia: 

1. Oferty należy składać w siedzibie firmy 97-500 Radomsko ul. I. Krasickiego 17 do dnia 
19.09.2012 r. do godz. 16.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty. 

2. Otwarcie ofert nastąpi 20.09.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie firmy. 
3. Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych 

ofert. 
IX - Termin związania ofertą: 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia zakończenia składania ofert tj.do dnia 
06.10.2012 r. 

X -  Informacje końcowe: 
1. Osobą udzielającą informacji na temat niniejszego zamówienia jest Pan Ireneusz Kucharski 

Tel. 509 249 959.            
2. W razie stwierdzenia nieprawdziwych danych zawartych w przedłożonej ofercie, mających 

wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiający ma prawo 
odrzucić daną ofertę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków niniejszego zamówienia a także 
unieważnienia postępowania. 
 
Załączniki: 
Zał. nr 1 – formularz ofertowy 

 Zał. Nr 2 – wzór umowy 
 Zał. Nr 3 – informacje techniczne sprzętu. 
 
 
                 Ireneusz Kucharski 
Radomsko dnia 06.09.2012 r.        właściciel 


