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OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ 
W NYSIE

Nysa, dn. 23.12.2022r.

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby OPS Nysa.

I. W związku zakupem sprzętu komputerowego, proszę o wycenę:

Lp. Nazwa Ilość Cena Brutto Razem

1. Komputer Dell Vostro 
3710 SFF i3- 
12100/8GB/256/Winl 1P

-Dysk SSD, Windows
10 lub 11 Pro

Monitor: ASUS
VZ239HE Ultra-Slim

Oprogramowanie:
Office 2021 H&B 
licencja wieczysta

2 szt.

KI. Przystępując do udziału w postępowaniu firma powinna posiadać:

1) wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

2) odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia.

III. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy składać do dnia 28.12.2022r. do godz. 9.00 w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Nysie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A ( p. 39 sekretariat) w zamkniętej 

kopercie z napisem „Oferta na zakup sprzętu komputerowego” na kopercie powinna znajdować 

się informacja przez kogo składana jest oferta. Ofertę można składać również pocztą kurierem
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( liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego) lub na adres email e.urbaniak@,ops-

nysa.pl

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28.12.2022r. do godziny 10.00

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

6. Oferta powinna być złożona na załączniku Nr 3 - Formularz oferty.

IV. Ocena ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów.

Cena 100%

Dodatkowe informacje udziela P. Ewelina Urbaniak nr tel. 774472394

V. Płatność Zleceniodawcy:

Płatność przelewem w terminie 14 dni od dnia zakończenia zlecenia.

Term in realizacji do 30.12.2022r. wraz z załączoną fakturą przelewową.

Zamawiający tj. Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości 

zakupu towaru podanego w zapytaniu ofertowym bez podawania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
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