
Gdańsk, 29.04.2011r.

Dotyczy: Projekt „Rozwój szerokopasmowego Internetu na obszarach białych plam w województwie
pomorskim” o numerze POIG.08.04.00-22-029/10

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

Zwracamy się zapytaniem w sprawie dostawy 1 szt. wdmuchiwarki do kabli światłowodowych według
poniŜszej specyfikacji:

• rodzaj napędu: pneumatyczny

• średnice obsługiwanych kabli: 4÷16 mm

• średnice obsługiwanych rur: 7÷42 mm

• maksymalna siła nacisku na kabel: do 100 N/cm

• system napędu nie pozostawiający uszkodzeń mechanicznych na zewnętrznej powłoce kabla

W ofercie proszę uwzględnić cenę netto oraz termin dostawy urządzenia.

Do przygotowania oferty i jej wyceny proszę przyjąć następujące załoŜenia:

• warunki płatności: min. 30 dni od daty wystawienia faktury VAT

• okres związania ofertą: 45 dni

• termin dostawy: nie później niŜ do dn. 24.06.2011r.

Oczekujemy na dostarczenie oferty w terminie do dnia 12.05.2011r. w formie pisemnej (osobiście lub listownie)
na adres:

Pro-internet Sp. z o.o.
ul. Lęborska 23B, 80-387 Gdańsk

Osobą upowaŜnioną do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest p. Robert Cybulski, kom. 500-207-330.

Kryteriami oceny oferty będzie cena, termin wykonania oraz warunki płatności, wg. poniŜszego zestawienia:

• cena 70%

• gwarancja 10%

• warunki płatności 10%

• referencje 10%



………………………, dn. …………………

Dotyczy: Projekt „Rozwój szerokopasmowego Internetu na obszarach białych plam w województwie

pomorskim” o numerze POIG.08.04.00-22-029/10

FORMULARZ OFERTY
na dostawę wdmuchiwarki do kabli światłowodowych

 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Pro-internet Sp. z o.o.

ul. Lęborska 23B

80-387 Gdańsk

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wdmuchiwarka do kabli światłowodowych zgodnie ze specyfikacją nie gorszą niŜ w zapytaniu.

a) warunki płatności: min. 30 dni od daty wystawienia faktury VAT

b) okres gwarancji: min. 12 m-cy

c) termin dostawy: nie później niŜ do dn. 24.06.2011r.

 III. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Okres związania ofertą: do dn. 30.06.2011r.

 IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY

Nazwa: ............................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................

NIP: ............................................................................................................................

Nr rach. bankowego: ............................................................................................................................



 V. OFERTA

1. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie:

cena netto: ..................................................................................................................

słownie: ..................................................................................................................

2. Oferuję termin dostawy: ..................................................................................................................

3. Oferuję warunki gwarancji: ..................................................................................................................

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

4. Oferuję warunki płatności: ..................................................................................................................

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

5. Oświadczam, Ŝe z naleŜytą starannością zapoznałem się ze specyfikacją przedmiotu zapytania i nie

wnoszę do niej zastrzeŜeń.

6. Oświadczamy, Ŝe posiadamy wszelkie kwalifikacje i moŜliwości potrzebne dla zrealizowania przedmiotu

zapytania.

7. Oświadczamy, Ŝe oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji.

8. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącym integralną część oferty są:

• dokumenty firmy: - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS

- REGON

- NIP

• oświadczenie o niekaralności właściciela lub osoby reprezentującej oferenta (wzór w załączeniu)

• referencje ................ szt.

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

(podpis osoby uprawnionej)


