
 

                                                          Kielce 15.01.2020 

  

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT WSTĘPNYCH 

NA WYKONANIE ZADANIA O NAZWIE: 

 
 

Dostawa sprzętu i oprogramowania 
 

I. Przedmiot zamówienia  

Dostawa poniższego asortymentu. 

 

PN Opis Ilość 

PP1N-OAW4030 1 year Partner Support Plus for OAW-4030-RW  1 

OAW-AP315 OmniAccess AP315 Wireless Access Point, 802.11n/ac, 4x44, dual radio, integrated antennas 8 

OAW-AP325 OmniAccess AP325 Wireless Access Point, 802.11n/ac, 4x44, dual radio, integrated antennas 4 

OAW-AP-LAP OmniAccess capacity License to enable Support for one Access Point on a Mobility Controller.  12 

OAW-AP-PEFNG OmniAccess feature License to enable Support for Policy Enforcement Firewall per Access Point.  12 

AP-220-MNT-
W1W 

OmniAccess AP22x Access Point Mount Kit basic, flat surface). 12 

PD-9001GR-AC OAW WLAN 1 Port 802.3at PoE Midspan 10/100/1000 30W.  12 

 

 

II. Przewidywany termin wykonania  
Wymagany termin realizacji robót do 10 luty 2020 

III. Ustalenie ceny i warunki płatności  
W ofercie należy określić łączną cenę netto, która nie ulegnie zmianie przez czas trwania Umowy za 

przedmiot oferty. Wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania terminów płatności oraz okresu 

gwarancji.  

IV. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy  
Oferty należy złożyć  w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Spółki Targi  

Kielce w Wydziale Organizacyjno – Prawnym  (Recepcja) do dnia 21.01.2020 do godz. 15.  

  

Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie:  Dostawa sprzętu i oprogramowania  

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi Wykonawcami.  

Orientacyjny końcowy termin zamówienia 27.01.2020 

V.  Kryterium wyboru   
Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował:  

1. oferowaną ceną – 100% 

VI. Informacje dodatkowe  

1. Dostawca musi być certyfikowanym partnerem producenta oferowanych rozwiązań (do oferty należy 

załączyć dokumenty potwierdzające status partnera). 

2. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży 

producentów – do oferty należy dołączyć odpowiednie oświadczenie Dostawcy. 

3. Wykonawca obowiązany jest wpłacić wadium w  wysokości 2000 PLN przelewem na konto  

Zamawiającego Raiffeisen Bank Polska S. A. Nr 22 1750 1110 0000 0000 0568 3537 i dowód 

przelewu dołączyć do oferty. Wadium podlega zwrotowi w ciągu 7 dni od powiadomienia Wykonawcy 

o nie zawieraniu z nim umowy. Wadium przepada na rzecz Zamawiającego, jeżeli Wykonawca 

zrezygnuje z zawarcia umowy przed upływem ważności oferty lub zmieni warunki oferty na mniej 

korzystne dla Zamawiającego niż podane w ofercie. Dopuszcza się inne formy zabezpieczenia tj. 

gwarancję bankową lub ubezpieczeniową. 

4. Termin związania Wykonawcy ofertą - 60 dni.  

5. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału w rokowaniach.  

6. Zamawiający informuje, że nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przygotowaniem oferty 

przez Wykonawcę.  

7. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania prac.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak również nie wybrania 

żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. Zawartość oferty  
Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna składać się z dwóch części:  

Cześć I -" Dokumenty formalno-prawne" - winna zawierać: 

1. Nazwę i siedzibę Wykonawcy oraz datę sporządzenia oferty.  

2. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia i nie wnosi do nich 

zastrzeżeń.  

3. Aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej (z ostatnich 6   miesięcy licząc od dnia składania ofert )  

4. Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w płaceniu świadczeń.( z 

ostatnich trzech miesięcy)  

5. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płaceniu świadczeń ( z ostatnich 

trzech miesięcy). 

6.  Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:  

" Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa  

 brzmi:  ....................................................  ............................................................................................ .  

 Nr NIP:  .................................................. "  

7. Informacja o ewentualnym zamiarze przekazania podwykonawcom określonej części przedmiotu 

oferty wraz z ich wskazaniem.  

8. Oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu się do natychmiastowego pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego w razie zaistnienia okoliczności i zdarzeń polegających na złożeniu wniosku lub 

wszczęciu postępowania układowego, upadłościowego likwidacyjnego, egzekucyjnego lub innych o 

podobnym skutku prawnym.  

 

Cześć II – „Oferta cenowa" - winna zawierać: 

 

1. Określenie łącznej kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy. Określenie okresu gwarancji i okresu 

rękojmi na dostarczone urządzenie i wykonane prace liczonych od dnia odbioru. 

 

UWAGA:  

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osoby upoważnione do 

składania oświadczenia woli w imieniu oferenta.  

 

Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego w pok. 117 (budynek administracyjny TK) 

codziennie w godz.: 8.00-15.00 tel. 041/3651287 lub poprzez e-mail kocuba.damian@targikielce.pl)  
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