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Zapytanie ofertowe 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia : 
 
   Zakup i dostawa fabrycznie nowego Notebooka + akcesoria (myszka i torba na   
Notebooka ) 
   
 
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : 
 
  Procesor : Intel Core I3 lub I5 
  Pamięć RAM : 8GB 
  Dysk twardy : SSD 
  Typ ekranu : TFT Full -HD , matryca -matowa 
  Przekątna ekranu : min. 15,6' 
  Karta graficzna : min. 2GB 
  System operacyjny : Microsoft Windows 10 , 
  Dołączone oprogramowanie :Microsoft Office , pakiet antywirusowy 
 
III. Termin realizacji zamówienia: 
 
Wymagany termin wykonania dostawy :do 30 stycznia 2017r. 
 
IV. Istotne warunki zamówienia : 

1. Okres gwarancji : minimum 2 lata. 

2. Transport Notebooka  leży po stronie wykonawcy zamówienia. 
 

V. Termin płatności : 

Do 7 dni  od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT do siedziby 

Zamawiającego. 

VI.       Kryterium oceny ofert: cena 100 %. 

W cenę należy wliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Cena oferty brutto jest 

ceną ostateczną obejmującą wszelkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, 



zgodnie z zapytaniem ofertowym. Wyszczególniona w formularzu ofertowym cena wykonania 

zamówienia ma charakter niezmienny , czyli ryczałtowy. 

VII . Forma złożenia oferty : 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej , w języku polskim w jednym egzemplarzu , 

2. Oferta powinna być czytelna , 

3. Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisuje Wykonawca lub osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy . 

 

Ofertę należy przesłać lub złożyć w terminie do dnia 25.01.2017 r do godz. 15.00  na 

dostarczonym formularzu w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Interesantów Spółdzielni 

Socjalnej Green Service w Wieruszowie , ul . Sportowa 4 , 98-400 Wieruszów lub w wersji 

elektronicznej na adres e-mail :    

ssgreenservice@gmail.com 

 Na przesłanej kopercie należy umieścić 

a) nazwę i adres Zamawiającego 

b) nazwę i adres Wykonawcy 

c) napis : Oferta na : Zakup i dostawę fabrycznie nowego  Notebooka. + akcesoria 

(myszka i torba na Notebooka ) 

 

Zamawiający  zastrzega możliwość rezygnacji z realizacji zadania, jeżeli wartość 

złożonych  ofert będzie wyższa od kwoty, którą zamierza przeznaczyć na realizację 

powyższego zadania. 

 

Załącznik : 

1. Formularz ofertowy 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dane oferenta 

…............................................................................ 

…............................................................................. 

…............................................................................. 

 

 

 

                  Spółdzielnia Socjalna GREEN SERVICE 

                                                                                   ul. Sportowa 4 

       98-400 Wieruszów 

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy fabrycznie nowego Notebooka : 

 

oferuję  wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego wyżej za cenę  brutto  w 

wysokości...............brutto za Notebooka + akcesoria ( myszka, torba ) 

 

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

 

 

 

 

Oświadczam, że zobowiązuję się  do wykonania w/w  zamówienia na warunkach i w terminie 

określonym  przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

 

 

       Podpis 

 

       …......................................... 

 

 

       Miejsce i data 

 

       …............................................ 

 


