13.08.2012

Szanowni Państwo,
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs na dostarczenie 620 szt. długopisów-pendrive
z nadrukiem na potrzeby projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów
szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
Kod CPV: Pamięć flash - 30234600-4
Szczegóły zamówienia:
Specyfikacja długopisów-pendrive:
Materiał: plastik wysokiej jakości lub połączenie elementów plastiku i metalu,
Kolorystyka: niebieskie, szare, metaliczne, czarne, białe (w zamówieniu mogą być mieszane różne opcje
kolorystyczne lub jeden ze wskazanych wariantów kolorystycznych).
Długopis-pendrive powinien łączyć w jednym urządzeniu dwie funkcje:
- dobrej jakości długopis z niebieskim wkładem,
- podręczną pamięć – USB Flash Drive.
Pojemność pamięci: 4 GB
Nadruk: metodą sitodruku, do umieszczenia 3 logotypy monochromatyczne (kolor nadruku do ustalenia –
w zależności od dostępnych kolorów długopisów-pendrive).
Liczba szt. zamówienia: 620 szt.
Długopisy-pendrive powinny posiadać jednostkowe opakowania (np. tekturowe).
W ramach usługi Wykonawca zapewnia wykonanie nadruku na długopisie-pendrive na podstawie dostarczonych
przez Zamawiającego logotypów oraz dostarczenie zamówienia do siedziby Zamawiającego w Warszawie
przy ul. Lewartowskiego 17.
Termin realizacji usługi:
Dostarczenie 620 szt. długopisów -pendrive do siedziby Zamawiającego nie później niż do 7 września 2012.
(Rozstrzygnięcie postępowania i złożenie zamówienia u wybranego Wykonawcy przewidziano na dzień 28 sierpnia
2012).

Kryterium wyboru oferty:
Kryterium wyboru oferty będzie: cena brutto za realizację całości zamówienia (waga 100%)
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Informacje o wykluczeniu i odrzuceniu:
Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia, w przypadku gdy:
- nie złoży oświadczenia Wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
(wzór w załączeniu).
Oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu, w przypadku gdy:
- wpłynie po terminie składania ofert wyznaczonym w dokumentacji konkursowej,
- nie będzie zgodna ze specyfikacją zamówienia.
Oferty powinny zawierać:
- informację o cenie brutto za realizację zamówienia (należy podać jedną kwotę bez wymieniania
składników ceny),
- skan podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oświadczenia
Wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (wzór
w załączeniu),
- poglądowe zdjęcie lub rysunek oraz specyfikację oferowanych długopisów-pendrive (w celu
zweryfikowania zgodności oferty ze specyfikacją zamówienia).
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych – każdy wykonawca może przedłożyć jedną ofertę
cenową.
Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 27 sierpnia 2012, do godz. 10.00 na adres e-mail:
jgolaszewska@wwsi.edu.pl
Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu
„Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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........................................................................
Nazwa Wykonawcy
........................................................................
Adres siedziby Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy
o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia dotyczącego dostarczenia 620 szt. długopisówpendrive z nadrukiem na potrzeby projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), ogłoszonego w
dniu 13 sierpnia 2012

Oświadczam, że nie jestem powiązany/powiązana z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo, w szczególności
poprzez:
a)

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)

posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

c)

pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)

pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.

……………………………………………………

……………………………………………………
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