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ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23,/tO .'..2018 r.

na dostawę aparatu fotograficznego lub kamerY wraz z karta pamięci

I. Informacje ogólne

l. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa
2. Zapytanie ofertowę prowadzone j est zgodnie z zasadamt konkurencyjnoŚci.
3. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicztych z
dnia29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z2077r.,poz. 1579).

II. opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotęm zamówienia w ramach niniejszego zap3Ąat'ia ofeńowego jest dostawa: aparatu fotograficznego lub
kamery z mozliwoŚcią nagrywania filmów z duŻą ilością klatęk na sekundę wraz z kartą pamięci. Zaofęrowane
urządzenie musi spełniać wymagania technicznę z zalącznika w 2. Integralną częścią złożottej ofeńy ma być
także podpisany druk załączntkanr 3.

W ofercie należy podać:

1. cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, w tym koszty dostawy do Zamawiającego);
2. warunki oraz okres gwarancji;
3. upusty, zńŻk|

Inne wvmagania:
1. termin realizacji dostawy: Zamawiający podpisze zamówienie / umowę z wybranym Wykonawcą na
realizację dostawy; Zamawiający wymaga realizacji dostawy w terminie do 15 dni roboczych od daty
potwierdzenia zamowięnia / podpisania umowy;
2. warunki płatności - Zamawiający wymaga tęrminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczęnia do
GIG prawidłowo wystawionej faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o zręalizowaną dostawę.

Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Kryteriami oceny ofert będą:
a) Cena brutto :95 "ń

Przyznawanię ilości puŃtów poszczególnym ofertom w kryterium ,,cena brutto'' odbywać się będzie wg
następującej zasady: 

najniŻszacena brutto występująca w ofertach x 100
X punktów

cena brutto oferty ocenianej

- otrzyrrLana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 95%. Wyliczenie zostanie dokonanę z
dokładnością do dwóch miejsc po przeciŃu. Maksymalna iloŚć punktów: 95.
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b) Termin płatności = 57o
- do 14 dni - 0 pkt.
- do 2l dni - 5 pkt.

2. Zamavłiający vzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania okreŚlone
w,,opisie przedmiotu zamówienia''.

3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianię w trakcie realizacji zamówięnia.
4. Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostanięcię Państwo o tym fakcie

powiadomieni oraz Że zostanię przygotowanę zamówienię / umowa.

IV. Miejsce i termin składania ofert
1. ofertę ta|eży złoŻyć do dnia .ł.!.'..1.?.'''. zotg r. oferty moŻnazłoŻyć drogą elektronicznąlub w siędzibie
Zamaułiającego'.

Główny Instytut Górnictwao Plac Gwarków l,40 - 166 Katowice
adres e-mail: a. i uraszczyk@gig.eu

Kontakt handlowv:

- Monika Wallenburg: tel. (32) 259 25 47; fax: (032) 259 22 051' e-mail: m.wallenburs@gig.eu
- Agata lvraszczyk'. tel. (32) 259 25 87; fax: (032) 259 22 05; e-mail: a.iuraszczvk@gis.eu

2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamavłiającęgo w okręsię
od dnia wszczęcia niniejszego rozęznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofęrt.

3. Zamawiający zastrzęga sobie prawo do unięwaznienia zapytania ofertowego w kazdej chwili' bez podania
przyczyny.

4. W toku badania tręści ofęrt Zamawiający zastrzęEa sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złoŻęntę
wyjaŚnień' dotyczących tręści złoŻottej oferty oraz do wznaczęnia terminu do udzięlęnia odpowiedzi pod
rygorem odrzucenia oferty.

ZAPRASZAMY Do SKŁADANIA oFERT

Z powaŻaniem,

Kierownik Działu Handlowego
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