
                                                                                                                Prudnik, dnia  27.11.2014 r.

L.p. 15 OR2420.5.2014

                                                                                                 
Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku zaprasza  do złożenia oferty cenowej  na  
Obsługę informatyczną Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku na 2015 rok 

Do obowiązków Zleceniobiorcy należy:
1. Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem sprzętu i oprogramowania, w tym:

a) likwidowanie drobnych usterek technicznych,
b) dokonywanie korekt baz danych,
c) udzielanie porad i prowadzenie doszkalania osób eksploatujących sprzęt

     2.    Nadzór nad funkcjonowaniem sieci komputerowej, w tym:
            a) instalowanie i konfigurowanie nowego oprogramowania,
            b) nadawanie i cofanie uprawnień do pracy w sieci,
            c) usuwanie usterek i modernizowanie sieci.
     3.    Archiwizacja danych, w tym:
            a) okresowe tworzenie archiwów baz danych i oprogramowania
Obsługa informatyczna będzie następować:

a) 1 raz w tygodniu w każdy wtorek w godzinach między 9.00 a 15.00
b)  dodatkowo każdorazowo po ustaleniu terminu drogą telefoniczną pod nr tel…………………,

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00
c) w nagłych przypadkach po zgłoszeniu do godziny 10.00 w tym samym dniu.

Dodatkowa obsługa nie zwiększa kwoty wynagrodzenia miesięcznego.
Termin realizacji:     Umowa będzie zawarta od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Rodzaj wynagrodzenia, płatność:
Tytułem  wynagrodzenia  Zleceniodawca  płacił  będzie  Zleceniobiorcy  ryczałt  miesięczny  w  kwocie

…………………netto  plus należny podatek VAT w ciągu 14 dni po przedłożeniu przez Zleceniobiorcę
faktury VAT

Kryteria oceny oferty:    -   Cena netto 100 %, do której zostanie doliczony należny podatek VAT

Zastrzeżenie:   Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub
odwołania  zaproszenia  do  składania  ofert,  oraz  prawo  zamknięcia  postępowania  bez  wyboru  oferty  na

każdym jego etapie. 

Termin składania oferty cenowej 

1.  Do dnia  05.12.2014 r. do godziny 15:00 na adres: Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku, ul.
Piastowska 42, 48-200 Prudnik, w sekretariacie, pok. nr 14.
2.  Ofertę  należy  złożyć  w  formie  pisemnej  w  zamkniętej  kopercie  opisanej:  Oferta  na obsługę
informatyczną  Zarządu  Budynków Komunalnych  w  Prudniku  na  2015 rok.  Należy  podać  nazwę
Wykonawcy
3. O terminie złożenia oferty, w tym przesłanej pocztą decyduje data wpływu do Zamawiającego.
4.  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  wynikające  z  niewłaściwego  oznakowania
koperty  (opakowania)  lub  brak  którejkolwiek  z  wymaganych  informacji  oraz  za  złożenie  koperty
(opakowania) w innym miejscu niż wskazane w pkt. 1
5. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.
6. Oferty złożone po terminie będą zatrzymane przez Zamawiającego bez otwierania. 

Do oferty należy dołączyć dokumenty :

2. Pełnomocnictwo  do  złożenia  oferty  i  zawarcia  umowy podpisane  przez  uprawnionych
przedstawicieli  Wykonawcy   lub  poświadczona  przez  nich   za  zgodność  z  oryginałem  kopia

pełnomocnictwa

Zarząd Budynków Komunalnych    tel. (077) 436-38-84 ,436-23-10 

48-200 Prudnik ul. Piastowska 42                  NIP-755-000-84-24 



Zamawiający  zawiadomi  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  o  złożonych  ofertach  i  wyborze
najkorzystniejszej oferty, umieszczając informację na stronie www.zbkprudnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w

siedzibie ZBK w terminie 30 dni po upływie terminu złożenia ofert. W tym okresie Wykonawcy pozostają
związani ofertą.

Jeżeli  Wykonawca,  którego oferta  została  wybrana,  uchyli  się  od  zawarcia  umowy,  Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Osoba do kontaktu: 

 W zakresie przedmiotu zamówienia Pani Anna Wyrzykowska tel. 77 436 38 84 wew. 31

 Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych.

                                                                                       

                                                                                                                …....................................................
                                                                                                       Kierownik Zamawiającego 

                                                                                                                             mgr inż. Zdzisław Pikuła



OFERTA CENOWA

Ja/My, niżej podpisany/ni działając w imieniu i na rzecz :

(pełna nazwa Wykonawca'cy) (adres siedziby Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

REGON.............................................nr NIP……………………………………………………….

nr konta bankowego:...................................................................................................................

nr tel........................................................nr faksu......................................................................

e-mail........................................................................................................................................

w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na  

Obsługę informatyczną Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku na 2015 rok 
oferujemy wykonanie usługi za:

1. Cena netto  miesięcznego wynagrodzenia wynosi………………………………..zł

podatek VAT....................%.........................zł

wartość brutto...............................................zł                       

2. Usługa będzie wykonywana w okresie od dnia 01.01.2015 roku do 31 grudnia 2015

            roku.

                                                                           …………………………………………….

                                                                           podpis

                                                                         


