Kielce 28.06.2021
ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT WSTĘPNYCH
NA WYKONANIE ZADANIA O NAZWIE:

Dostawa oprogramowania
I. Przedmiot zamówienia
Dostawa kontraktu serwisowego HPE Foundation Care NBD SVC (okres ważności do
31.08.2022) dla n/wym. sprzętu. W przypadku gdy któraś z pozycji nie będzie mogła być objęta
kontraktem w pełnym okresie proszę o wycenę do ostatniego możliwego dnia. Stosowną
informację proszę umieścić w ofercie.

Nazwa

HP BL460c G1 E5430 2G 1P Svr
HP BL460c G1 E5430 2G 1P Svr
HP BL490C G7 CTO BLADE
HP BLc3000 2 AC 4 FAN Trl ICE Kit
HP P2000 G3 SAS MSA Dual Cntrl LFF Array
HP B-series 8/12c SAN Switch BladeSystem c-Class

P/N

459485-B21
459485-B21
603719-B21
437502-B21
AW593A
AJ820B

N/S

CZJ82702SE
CZJ82702SF
CZ3130N8PX
CZC8261FDR
2S6035D597
CN8521A00L

II. Przewidywany termin wykonania
Wymagany termin realizacji robót do 25 czerwca 2021
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.
IV. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy
Oferty należy złożyć osobiście lub poprzez kuriera w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Spółki Targi
Kielce w Wydziale Organizacyjno-Prawnym do dnia 07.06.2021 do godz. 15
Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie: Dostawa oprogramowania
Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi Wykonawcami.
Orientacyjny końcowy termin zamówienia 18.06.2021
V. Kryterium wyboru
Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował:
1. oferowaną ceną – 100%

VI. Informacje dodatkowe
1.

Całość dostarczanego oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży
producentów – do oferty należy dołączyć odpowiednie oświadczenie Dostawcy.
2. Zamówienie asortymentu będzie realizowane na podstawie zlecenia.
3. Termin związania Dostawcy ofertą - 30 dni.
4. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału w rokowaniach.
5. Zamawiający informuje, że nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przygotowaniem oferty
przez Dostawcę.
6. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania prac.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Dostawcy, jak również nie wybrania
żadnego Dostawcy bez podania przyczyn.

VII. Zawartość oferty
Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna składać się z dwóch części:
Część I -" Dokumenty formalno-prawne" - winna zawierać:
Nazwę i siedzibę Dostawcy oraz datę sporządzenia oferty.
Oświadczenie Dostawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia i me wnosi do nich
zastrzeżeń.
3. Oświadczenie Dostawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:
„Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa
brzmi:
...................................................... .
Nr NIP: …………………………………….

1.
2.

Cześć II - " Oferta cenowa" - winna zawierać:
1.Określenie łącznej kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy.
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)

