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OR.271.3.2.2020.MS       Bolesławiec, dnia 1 grudnia 2020 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zakup, dostawa, instalacja plotera (specyfikacja parametrów w załączniku nr 1)  i szkolenie użytkowników 
– na potrzeby Urzędu Gminy Bolesławiec 

(Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania) 
 

1. Opis przedmiotu. 
 

A. Przedmiotem zapytania jest: 
1) Dostarczenie do siedziby Zamawiającego we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko 

plotera (specyfikacja parametrów w załączniku nr 1) z wyposażeniem (podstawa, startowe 
materiały eksploatacyjne - papier, tusze) oraz z dokumentacją i sterownikami w języku 
polskim. 

2) Podłączenie, uruchomienie (w sieci LAN) plotera i sprawdzenia prawidłowości jego 
działania. 

3) Przeprowadzenie w dniu dostawy plotera, w siedzibie Zamawiającego, instruktażu  
(w języku polskim) dla  pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji 
plotera (do 4 osób).  

4) Zapewnienia obsługi serwisowej w ramach gwarancji – w tym kosztu dojazdu – w cenie 
urządzenia.  

B. Zamawiający oczekuje oferty na cały przedmiot zapytania. Oferty częściowe zostaną uznane za 
niekompletne i odrzucone.  

C. Zamawiający dopuszcza  TYLKO sprzęt nowy, fabrycznie zapakowany, przeznaczony na rynek 
Polski, zawierający polską instrukcję obsługi i sterowniki w języku polskim. Nie dopuszcza się 
sprzętu poleasingowego i przeznaczonego na inne niż Polski rynki zbytu. 

 
2. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 
Oferta powinna: 

▪ zostać sporządzona na załączonym Formularzu oferty (załącznik nr 2),  
▪ 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, 
▪ zawierać informację o okresie gwarancji, 
▪ powinna zawierać pełnomocnictwo (w przypadku Wykonawców reprezentowanych przez 

pełnomocnika), 
▪ zostać podpisana przez reprezentanta oferenta, 

 
3. Warunki płatności: przelewem na rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu 

odbioru przedmiotu Umowy obejmującego czynności wyszczególnione w ust. 1, lit. A, pkt. 1-3, 
potwierdzającego dokonanie dostawy (a także jej zgodność z ofertą) i na podstawie  faktury końcowej. 
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4. Miejsce oraz termin składania ofert. 
Oferta wraz z wymaganymi oświadczeniami powinna być dostarczona osobiście do Urzędu Gminy 
Bolesławiec, ul. Teatralna 1A, 59-700 Bolesławiec, bądź przesłana za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres: m.sarkowicz@gminaboleslawiec.pl ,  do dnia 7 grudnia 2020 roku (do 
godziny 12:00). Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
 

5. Ocena ofert. 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena. Zapytanie ofertowe ma 
charakter badania rynku – Gmina Bolesławiec zastrzega sobie możliwość do nieskorzystania z żadnej  
z przesłanych ofert. 
 

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

 
 
 
Załączniki: 
 

• Załącznik nr 1 – Specyfikacja parametrów plotera 

• Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 
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