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OR.271.2.3.2020.MS

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup 12 licencji systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit BOX USB
(HAW-000126) - na potrzeby Urzędu Gminy Bolesławiec

(Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązujeZamawiającego do żadnego określonego działania)

1. Opis przedmiotu.

A. Przedmiotem zapytania jest zakup licencji systemu operacyjnego MicrosoftWindows 10 Professional PL
64—bit BOX USB — na potrzeby Urzędu Gminy Bolesławiec,dostarczonych jednorazową dostawą na koszt
Wykonawcy na adres Zamawiającego.

8. Zamawiającydopuszcza TYLKO nowy, fabryczniezapakowanyprodukt firmy Microsoftoznaczonykodem
HAW-000126 przeznaczony na rynek Polski, zawierający nośnik USB i klucz instalacyjnyproduktu.

C. Nie dopuszcza się produktów używanych, wersji elektronicznych, aktualizacji, licencji OEM,
edukacyjnych itp.

2. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna:
' być opatrzona danymi firmy (pełna nazwa oferenta, adres siedziby, nip, dane kontaktowe — osoba do kontaktu,

adres e-mail, numer telefonu),
' posiadać datę sporządzenia,
' zawierać ceny przedstawione jako wartości brutto w PLN,

' powinna zawierać pełnomocnictwo (w przypadkuWykonawcówreprezentowanych przez pełnomocnika),
' zostać podpisana przez reprezentanta oferenta,
' DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYCOŚWIADCZENIE, ŻE WYKONAWCA JEST UPRAWNIONY DO SPRZEDAŻY LICENCJI

PRODUCENTA SYSTEMU OPERACYJNEGO - FIRMY MICROSOFT.

3. Miejsce oraz termin składania ofert.
Oferta wraz z wymaganymioświadczeniami powinna być dostarczona osobiście do Urzędu Gminy Bolesławiec,
ul. Teatralna 1A, 59-700 Bolesławiec,bądź przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
m.sarkowiwqminabo/eslawiecp/ , do dnia 12 października 2020 roku (do godziny 12:00). Oferty złożone po
tym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Ocena ofert.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena. Zapytanie ofertowe ma charakter
badania rynku — gmina zastrzega sobie możliwość do nieskorzystania z żadnej z przesłanych ofert.

5. Dodatkowe informacje.
Dodatkowych informacji udzielaMarcin Sarkowicz pod numerami telefonu 75 732 32 21 wew. 106,
576 388 299 oraz adresem email: m.sarkowicz@gminaboleslawiec.pl
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