
                                                                

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  

Warszawa, dnia 12.01.2015 r.  

  

ZAPYTANIE OFERTOWE  
  

W związku z realizacją przez ARTEK Artur Żochowski, projektu pn.: „Modernizacja i 

rozbudowa systemu  informatycznego  przedsiębiorstwa  ARTEK  w  celu 

 integracji  z  partnerami biznesowymi”, współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 

zapraszamy do składania ofert na dostawę urządzenia klimatyzacyjnego.  

  

Zamawiający  

ARTEK Artur Żochowski 

ul. Kotarbińskiego 6/40 

03-988 Warszawa  

NIP 113-018-40-51  

  

  

Przedmiot zapytania ofertowego  

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa urządzenia klimatyzacyjnego dedykowanego 

dla małej serwerowni, sufitowy typu Split z nawiewem powietrza w dół.  

  

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego:  

Termin wykonania: 26.06.2015 r.  

  

Kryteria wyboru ofert  

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium 100% cena.  

  

Opis sposobu przygotowania oferty:  

I. Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie muszą być złożone na formularzu  stanowiącym 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i zawierać:  

1. Dane oferenta:  

a) pełna nazwa podmiotu  

b) adres  

c) adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu  

d) NIP  

2. Datę sporządzenia oferty  

3. Cenę netto oraz cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie  z niniejszym 

zapytaniem  

4. Datę ważności oferty (nie mniej jak 14 dni)  



                                                                

5. Podpis i pieczęć firmową  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  

  

Termin i sposób składania ofert  

Oferty należy składać do dnia 31.01.2015 r. do godz. 18:00 w formie elektronicznej na adres 

bibula@bibula.pl, osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w miejscu prowadzenia 

działalności w Długiej Kościelnej 75 (05-074), gm. Halinów, powiat miński w godz. 8-16.   

  

Zapytanie ofertowe zamieszono również na stronie internetowej: www.bibula.pl  

  

Osoba do kontaktu w sprawie 

oferty: Artur Żochowski tel. +48 601 

243 218 email: bibula@bibula.pl   

     

http://www.novatelecom.pl/
http://www.novatelecom.pl/


                                                                

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dn. 12.01.2015 r.  

  

FORMULARZ OFERTOWY  

    

Dane oferenta  

  

1. Pełna nazwa podmiotu  

……………………………………………..……………………..  

2. Adres  

……………………………………………….……………………  

3. Adres poczty elektronicznej  

……………………………………………………..……….……..  

4. NIP  

……………………………………………………..………..…….  

5. Nr telefonu  

…………………………………………………………………….  

  

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzenia klimatyzacyjnego - w 

ramach projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa 

ARTEK w celu integracji z partnerami biznesowymi”, współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, składamy ofertę:  

  

Lp.  Nazwa sprzętu  Cena netto  Cena brutto  

1  Urządzenie klimatyzacyjne      

  

  

Data sporządzenia oferty:…………………………………  

  

Data ważności oferty:……………………………………….  

  

  

  

Podpis i pieczęć Oferenta ……………………………………………………………………  


