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Lokalna Grupa DziałaniaZiemialubawska Kurzętnik, 21,02.201] r.
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kom.5I4I54474
biuro @lgdziemialubawska.pl

Zapytante ofertowe nr Il20I7
dotvczv: zakupu laptopa. iednostki centralnei oraz twardego dvsku wraz z dostawa

do siedziby zamawiaiacego

I. Zamawiający:
Lokalna Grupa Działaria Ziemia Lubawska
ul. Sienkiewrcza2
13- 306 Kurzętnik
NIP: 877 1435993, KRS: 0000253650

II. Opis usługi:
1,. Przedmiotem zamówienia jest laptop, jednostka centralna oraz dysk zewnętrzny wraz

z dostawą do siedziby Zamawiąącego,
2. Szczegółowy opis usługi - zgodnie z zńączonym formularzem oferty.

3. Zamawiający nie dopuszcza mozliwości składania ofert częściowych.

4, Zamawiający nie dopuszcza mozłiwości powierzenia części bądź całości usługi

podwykonawcom.
5. ZarządLGD Zięmia Lubawskamożę zażądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści

złożonej oferty.

III. Termin wykonywania usługi:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od22.02,2017 r. do 24.02.20I] r.

IV. Opis sposobu wykonywania oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzl zńączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- zawierac nazwę oferenta
- być opatrzonapleczątką firmową
- posiadać datę sporządzęnta
- za-więrac adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- być podpisanaprzez wykonawcę
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V. Miejsce oraz termin składania ofeń:
L. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

poczty elektronicznej na adres biuro@lgdziemialubawska.pl, faksem na nr 56 49 I81 63,

poczty polskiej lub dostarczona osobiście na adres: Lokalna Grupa DziałaniaZiemia
Lubawska, ul. Sienkiewiczaz,13-306 Kurzętnik do dnia 24.02.201,7 r. do godz. 15:00.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent możeprzed upływem terminu zmtenic lub wycofać ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaŚnień

doty czący ch złożony ch o fert.

5. Zapytania ofertowe zamięszczono na stronie : www.lgdziemialubawska.pl

VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny wńnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

t- Cena 100%

VII. Informacj e dotyczące wyboru naj korzystniej szej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty ZamawiEący zawiadomi oferentów tęlefonicznie bądŹ

mailowo.

YIII. Zalączniki
W zor formularza ofertowego.
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(pieczęć oferenta) (miejscowość, data)

Lokalna Grupa Dztńania Ziemta Lubawska
ul. Sienkiewicza2
13-306 Kurzętnik

Oferta cenowa laptopa, jednostki centralnej oraz dysku zewnętrznego wraz z dostawą
do siedziby Zamawiającego

Nazwa

Laptop:
o 120GB SSD , RAM 4GB, Windows 10 (64bir)

Jednostka centralna:
o 120GB SSD, RAM 4GB (1x4GB), Windows 10

(32l64blt)
Dysk zewnętrznyi

o pojemność: 1Tb
o nośnik 2,5"
o interfejs: USB 3.0

Razem

Uwaga: oferent wraz z ofertą cenową zobligowany jest do nadesłania zdjęć przedmiotu.

Składając ofertę zapoznńem/am się ztreściązapytanta ofertowego i jednocześnie zobowiązuje się

do zrea\izowania zamówienia w całym jego wymaganym zakresie, terminie i w zaoferowanej
przezę mnie cenie.
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Ilość cena netto cena brutto

(pieczęć i podpis oferenta)


