ZAPYTANIE OFERTOWE
na stworzenie warunków do podłączenia sieci internetowej w bibliotekach
dla projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
Priorytet 6 „Wykorzystywanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego
Śląska (Turystyka i Kultura)”
Działanie nr 6.4 „Turystyka Kulturowa”
1. Zamawiający:
Zespól Placówek Kultury
siedziba: ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród,
NIP: 915-000-40-56, REGON: 930741021
2. Opis przedmiotu zamówienia:
• Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie pomieszczeń do podłączenia sieci internetowej z
firmy Orange w filiach bibliotecznych w miejscowościach Barkowo, Powidzko, Radziądz,
Korzeńsko dla zadania inwestycyjnego pn.: „Informatyzacja Miejsko-Gminnej Biblioteki A.
Kamińskiego wraz z 4 filiami”
Adresy:


Barkowo 65 a



Powidzko 57 b



Radziądz 86 a



Korzeńsko ul. Kolejowa 14

3. Opis sposobu obliczenia ceny:
• Opis sposobu obliczenia ceny:
Oferta musi zawierać ostateczną cenę w PLN cyfrowo i słownie. Cena powinna być przedstawiona
jako wartość netto i brutto (z VAT). Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty
i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez
Zamawiającego.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
• Miejsce wykonania zamówienia: Gmina Żmigród
• Termin wykonania zamówienia: 23.11.2012 r.
5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
• Cena: 100 % - kryterium oznacza najniższą cenę stworzenia warunków do podłączenia internetu
6. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Do

oferty

Wykonawcy

dołączają

następujące

dokumenty

pod

rygorem

wykluczenia

z postępowania:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać za pośrednictwem poczty (Zespól Placówek Kultury, ul Wrocławska 12, 55140 Żmigród), lub osobiście (w sekretariacie Zespołu Placówek Kultury, ul. Wrocławska 12,
55-140 Żmigród) w terminie do dnia: 9.11.2012 do godz. 14.00 (decyduje data wpływu do
Zamawiającego).
Żmigród, dnia 31.10.2012 r.
Zatwierdził:

