(

pieczęć zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zakupu o wartości szacunkowej poniżej równowartości
30 000 euro
Nr BDG.240.21.2016 z dnia 05.12.2016 r.
Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2013 r., poz. 907 ze znt. ) zwracam się z zapytaniem ofertow m w następującymprzedmiocie:
OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU
Kod CPV
(Szczegółowe określenie przedmiotu zakupu i warunków jego realizacji)
Zakup usł ug wsparcia technicznego dla systemu pocztowego, systemu pracy grupowej,
systemu komunikacji wielokanalowej a także posiadanych przez Zamawiającego,
dedykowanych aplikacji. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania
ofertowego.

72260000 5
-

Wartość brutto:

Data, pieczęć i podpis uprawnionego pracownika wykonawcy
(nr telefonu kontaktowego)
Dodatkowe informacje:
I. Czas realizacji zamówienia — 3 miesiące.
2. Cena oferty uwzględniać musi wszystkie koszty skladające się na realizację zamówienia,
podatek od towarów i usług oraz ewentualne rabaty i upusty.
Proszę o wypełnienie i podpisanie załączonego zapytania ofertowego oraz przekazanie go
Zamawiającemu, wraz z danymi kontaktowymi (nr telefonu) :
1. na adres: Ministerstwo Skarbu Państwa, Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Krucza 36/Wspólna 6,00-522 Warszawa, pok. 251
2. faksem na nr: 22 6958935
3. mailem : bdg@msp.gov.pl
do dnia 1_1_1_2_1-1_1_1_2_1-1_2_10_1_1_1_6_1 roku do godz. 1_1_1_1

.

Osoba upoważniona do udzielania informacji: Gerard Kisiel, tel. (022) 695 84 55
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia wykonawcy, który spelnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz zloky olertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się
do przedmiotu zamówienia.
Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Ministerstwa Skarbu
Państwa z tytulu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i zlolenia swojej oferty na to zapytanie.

Ministerstwo Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru wykonawcy bez podania przyczyn.
Załączniki:
1. Wzór umowy.
2. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia.
3. KRS/wypis z ewidencji działalności gospodarczej.
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