Zakup używanych telefonów Cisco IP 7945 na
potrzeby Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tytuł
Zakup używanych telefonów Cisco IP 7945 na potrzeby Urzędu Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy
Treść
Uwaga! Uległ zmianie Opis Przedmiotu Zamówienia i przedłużono termin składania
ofert!
ZAPYTANIE CENOWE
dotycz?ce zamówienia o warto?ci powy?ej 7000 z?. netto do wyra?onej w z?otych
równowa?no?ci kwoty 30.000 euro netto

1) Zamawiaj?cy - Miasto Sto?eczne Warszawy Dzielnica Ochota w imieniu, którego post?powanie prowadzi:
Burmistrz Dzielnicy Ochota Katarzyna Łęgiewicz
Adres: 02-021 Warszawa, ul.Grójecka 17a ,
Tel.022 57-83-561 lub 022 82-42-025 fax.: 0221 65-90-791
Regon: 015259640 , NIP: 525-22-48-481
Zaprasza do z?o?enia ofert na:
Przedmiot zamówienia (szczegó?owy opis do??czony do zapytania):
Zakup u?ywanych telefonów Cisco IP 7945 na potrzeby Urz?du Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Termin realizacji zamówienia: najdalej 14 dni od podpisania umowy
Okres gwarancji: jak w za??czonym dokumencie „Zaproszenie_do_udzialu.docx”

2) Miejsce z?o?enia oferty: oferta bior?ca udzia? w zapytaniu w formie skanu PDF na adres email: ochota

[dot] informatyka um [dot] warszawa [dot] pl (), z tematem: "Telefony 2019 (oferta)”
!(oferty z?o?one z innym tematem mog? nie zosta? rozpatrzone)!, oferta zwyci?ska niezw?ocznie w
papierowym oryginale na adres: Grójecka 17a, pok. 319
3) Termin z?o?enia oferty: do dnia 2019-04-02 do godziny 14:30 na w.w. adres email; oferta zwyci?ska w formie
papierowej - niezw?ocznie, przed podpisaniem umowy
3) Warunki p?atno?ci: jak w za??czonym wzorze umowy
4) osoba upowa?niona do kontaktu z Wykonawcami: jak w za??czonym wzorze umowy
5) Ofert? nale?y sporz?dzi? w formie pisemnej, w j?zyku polskim, na za??czonym wzorze.

Numer postępowania
UD-V-WIN.272.1.2019.KSM
Tryb postępowania
Zapytanie cenowe
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wartość zamówienia (limit)
Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro
Telefon
22-5783-593
E-mail
ochota.informatyka [at] um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania
22.03.2019
Termin składania ofert
02.04.19 r. / godz. 14:30
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zmianach w Opisie Przedmiotu Zamówienia (12.23 KB)
Data wprowadzenia
26.03.2019
Opis Przedmiotu Zamówienia Wersja nr 2 (85.7 KB)
Data wprowadzenia
26.03.2019
Zaproszenie do udziału (87.57 KB)
Data wprowadzenia
22.03.2019

Wzór umowy (43.17 KB)
Data wprowadzenia
22.03.2019
Formularz, na którym należy składać oferty (15.77 KB)
Data wprowadzenia
22.03.2019
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