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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU 

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, 

poz. 1058) określonego w art. 4 pkt. 8. 

 

 

Przedmiotem niniejszego postępowania  jest zamówienie na wykonanie  usługi  
UBEZPIECZENIA  MAJĄTKOWEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO w ramach 
realizacji projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców 
Gminy Brańszczyk” - zgodnie z załącznikiem nr 3 opisem przedmiotu zamówienia.  
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. 

 

  Wspólny Słownik Zamówień CPV: 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe 
 

Termin wykonania usługi:  

  Od dnia 27 lipca 2010 r. do 26 lipca 2011r. 

 

 Podpisaną ofertę wraz z ceną za zrealizowanie niniejszej usługi  należy podać w formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz załączyć podpisane 

oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. 

 

 

 

  Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która 

przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie 

przysługują środki odwoławcze.  
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  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

 

Nazwa kryterium – cena Waga 100% 

 

 Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów: 

1/ Kryterium nr 1 „Cena” oceniane będzie jak niżej 

pkt 100 
C

C
X

O

min   

gdzie: 

X - wartość punktowa ocenianego kryterium 

Cmin - najniższa cena ze złożonych ofert 

Co - cena ocenianej oferty 

 

 

Miejsce i termin składania ofert: 

oferty należy składać do dnia: 30-06-2010 do godz. 10.00    

 w siedzibie zamawiającego Gmina Brańszczyk 

ul. Jana Pawła II 45 

07-221 Brańszczyk 

Pokój nr 12 

Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 30.06.2010 r. godz. 10.05 w pokoju nr 1 

 

Oferty należy składać listownie lub osobiście w biurze projektu: Urząd Gminy 

Brańszczyk ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk pok. 12 do dnia 30 czerwca 2010 

roku do godziny 10.00. 

 

 

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania jest Paweł Kulesza podinspektor ds. 

budownictwa  

tel. (029) 679 40 40 wew. 47, lub 679 43 35    

fax. (029) 679 40 40    

w godzinach pracy zamawiającego (8.00-16.00) 
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Załącznikami do niniejszego zaproszenia są: 

  Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

  Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2 

  Opis przedmiotu zaproszenia – załącznik nr 3 

 

Wójt Gminy Brańszczyk 

Mieczysław Pękul 

 

 


