
 
 
 

Poddębice, dnia 18.03.2020 r. 
 

Zapytanie ofertowe 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. 
 zaprasza do złożenia oferty na 

„Zakup i dostawa serwera oraz oprogramowania” 
 
 

Dla określenia szacunkowej wartości zamówienia przyjęto, że nie przekracza ona wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30.000 euro ( art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( Dz.U z 2019 r. poz.1843 ). 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. 
ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice 
tel. 43 678-43-66, fax. 43 678-43-66 
e- mail:biuro@mpwik-poddebice.pl 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa serwera komputerowego wraz oprogramowania dla 
potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. zgodnie                     
z załączoną specyfikacją ( załącznik Nr 1 ).  
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
od  dnia podpisania umowy do 31.03.2020 r. 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
Oferta winna zawierać: 

1. Cenę zamówienia uwzględniającą wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo                   
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 

2. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego.  

3. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3 
     Ponadto do oferty winny być załączone: 
     - parafowany projekt umowy - załącznik nr 4. 

 

V. KRYTERIA WYBORU OFERT 
- Najniższa cena - 80% 
- Gwarancja - 20 % 
 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. , ul. Parzęczewska 29/35, sekretariat pok. 
Nr 6. 

2. Oferty należy składać do dnia 20 marca 2020 r. do godz. 14.00 w zaklejonej kopercie                 
z dopiskiem „Zakup i dostawę serwera oraz oprogramowania” 

3. Wybór najkorzystniejszej oferty bądź brak wyboru oferenta zostanie ogłoszony na stronie 
internetowej po adresem www.mpwik-poddebice.pl. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
- odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części; 
- zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty; 
- żądania szczegółowych wyjaśnień i informacji od wykonawców na każdym etapie 
postępowania; 
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego 
powyżej Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu. 

5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 609-700-062, osoba do kontaktu: Szymański 
Włodzimierz. 

  

 

http://www.mpwik-poddebice.pl/

