GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa
tel. 22 44 10 736
fax 22 44 10 737

Warszawa, dnia 09.11.2016r.

GIF-BDG-0422-34/AM/16

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
Szanowni Państwo,
W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym.
Zamawiający: Główny Inspektorat Farmaceutyczny ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż dwóch serwerów wraz
z oprogramowaniem zgodnie z opisem Przedmiotu Zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia : 30 dni od daty podpisania umowy.
2. Okres i warunki gwarancji: 5 lat – wg specyfikacji.
3. Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz oferty ” (zał. nr 2 do
niniejszego zapytania)
Do oferty należy dołączyć :
- dokumenty (aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej);
- zaakceptowany projekt umowy;
2) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, języku polskim;
3) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną;
4) Wymagany termin związania z ofertą – 14 dni roboczych od daty złożenia oferty;
5) W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie
należy umieścić napis: „Zapytanie ofertowe - zakup, dostawa i montaż dwóch
serwerów”.
5.

Miejsce złożenia oferty:
Główny Inspektorat Farmaceutyczny ,ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa, Kancelaria
p. nr 28

6.

Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 16.11.2016r. do godz. 15.00.

7.

Termin otwarcia ofert: 16.11.2016 r., godz. 15:30.

8. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt. 6 będzie odrzucona.
9. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Jan Przedworski - jan.przedworski@gif.gov.pl tel. 22 44 10 741;
Jacek Piliszczuk – jacek.piliszczuk@gif.gov.pl tel. 22 44 10 789.

Warszawa, dnia ………………….

(podpis osoby upoważnionej)

Załączniki:
1.

Opis przedmiotu zamówienia

2.

Formularz oferty

3.

Wzór umowy

4.

Wzór protokołu odbioru

