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ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT 

 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zwraca się z prośbą o przedstawienie 

oferty cenowej na dostawę fabrycznie nowych: 

- APC Back-UPS 500VA, AVR, IEC – 230 szt. 

- APC Smart-UPS SC 450VA 1U RM/Tower– 14 szt. 

- APC Smart-UPS C 1500VA 2U Rack mountable LCD 230V – 4 szt. 

 

Wymagania dotyczące dostawy i gwarancji:  

• termin dostawy: do 18.12.2014r.  

• miejsce realizacji dostawy: 80-432 Gdańsk, ul. Konrada Leczkowa 1a.  

• warunki płatności: przelew w terminie 14 dni po realizacji dostawy i wystawieniu faktury.  

• warunki gwarancji: min. 24 miesiące.  

 

 

Kryterium wyboru:  

• cena – 100%  

 

 

Sposób oceny ofert:  

Kryterium Cena (C) -100% 

Maksymalna liczba punktów przyznanych wg kryterium może wynieść 100 punktów.  

Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto.  

Liczba punktów według kryterium obliczona na podstawie wzoru:  

  

      najniższa cena ofertowa  
C= ------------------------------- x100 x 100% = liczba punktów  
         cena badanej oferty  
 
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą punktów. 

 

 

PS.DKOP.X.2120.12.14        Gdańsk, dnia 24.11.2014r. 



 

 

 

Sposób złożenia oferty:  

Ofertę zawierającą: 

- formularz ofertowy (załącznik nr 1),  

prosimy przesłać w zamkniętej kopercie do dnia 02.12.2014 r. godz. 14:00, do kancelarii 

MOPR pok. 4, 80-432 Gdańsk, ul. Leczkowa 1a z dopiskiem „ Nie otwierać oferta na 

dostawę zasilaczy”.  

Otwarcie ofert, na które serdecznie zapraszamy, nastąpi w dniu 02.12.2014r. o godz. 14:15 

w pokoju nr 211, Gdańsk ul. Leczkowa 1a.  

 

Złożenia zamówienia na wybraną ofertę nastąpi po jej zaakceptowaniu przez Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.  

 

O wyborze oferty powiadomimy do dnia 04.12.2014r. do godziny 15:30 na stronie 

http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=6&id=197&x=1 .      

 

W razie pytań proszę kontaktować się drogą elektroniczną z Panem Robertem 

Frąckowiakiem pod adres: r.frackowiak@mopr.gda.pl . Odpowiedzi na wszelkie pytania 

zamieszczane będą na stronie http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=6&id=197&x=1 . 

 

 

                                                                                           Robert Frąckowiak 

                                                                                            Koordynator 
Zespołu Informatyków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik Nr 1 

 

 
 
 
 

Pieczęć firmowa Wykonawcy 

FORMULARZ  OFERTY 

 

Nazwa Wykonawcy: 

............................................................................................................................ 

Adres*: ............................................................................................................... 

TEL.* .........…………................………..……….…………………………………. 

REGON*: …………………......................………………………………………… 

NIP*: ………………………………………...............……………………………… 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                        
w Gdańsku 
ul. Konrada Leczkowa 1A 
80- 432 Gdańsk 

 

W odpowiedzi na zapytanie na:  

Dostawę fabrycznie nowych zasilaczy awaryjnych 

Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu. 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia: 

Lp Nazwa produktu Ilość Cena brutto 

[zł] 

Wartość brutto 

[zł] 

1. APC Back-UPS 500VA, AVR, IEC 
230   

2. 
APC Smart-UPS SC 450VA 1U RM/Tower 

14   

3. 
APC Smart-UPS C 1500VA 2U Rack mountable 

LCD 230V 
4   

  Łączna wartość  

 

 



 

 

 

2. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi 

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

3. Oświadczamy, że dostawa urządzeń nastąpi dnia: 18.12.2014r. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się ze zamówieniem otrzymanym od Zamawiającego  

i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń. 

5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego  

w zamówieniu. 

6. Na dostarczone urządzenia udzielamy gwarancji: ……… miesięcy. 

7. Ofertę niniejszą składam na ………….. kolejno ponumerowanych stronach. 

8. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące dokumenty:  

- ……………………………………………. 

- ……………………………………………. 

 

 

_________________ dnia ___- ___ -2014 roku 

                      
_______________________________ 

                                                                                                    podpis osoby uprawnionej 
                                                                                                   do reprezentowania wykonawcy 

 


