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Zapytanie ofertowe 2/2016
W związku z realizacja Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki
regionu,
Firma Gusma na podstawie szczególnych warunków realizacji zamówień publicznych
udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty
na:
Oprogramowanie do kontroli łamanina wiertła dla Automatu Wzdłużnego
kod CPV 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Kryteria oceny oprogramowania
1. Cena: najniższa cena wygrywa
Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej:
1. Nazwę i adres oferenta,
2. Dokładny opis działania, parametry, wyposażenie .itp.
3. Cena w PLN lub euro, netto i brutto, warunki płatności
4. Termin realizacji, warunki dostawy
5. Okres gwarancji ( jeśli przewidziany )
6. Termin ważności oferty
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką
firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Wyboru dokonuje się dla dostawcy / wykonawcy, który osiągnie najwyższą punktację w dniu
29.07.2016 r.
Oferty prosimy składać drogą elektroniczną na Adres: maciej.gray@gusma.com.pl i/lub
przesyłać za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też przekazywać osobiście w siedzibie
kupującego
Osoba kontaktowa: Maciej Gray, 607 119 781
Termin składania ofert upływa w dniu: 29.07.2016 r. Oferty złożone po tym terminie nie będą
rozpatrywane.
Informacja o wyniku postępowania zostanie wysyłana do każdego dostawcy / wykonawcy, który złożył
ofertę i umieszczona na stronie internetowej. Na wniosek dostawcy / wykonawcy, który złożył ofertę,
będzie udostępniany protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wnioskodawcy.

Zastrzeżenie:
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy GUSMA do żadnego działania typu
akceptacji oferty, złożenie zamówienie itp. Firma Gusma zastrzega sobie prawo do zmiany
zapytania ofertowego w tym również kryteriów. Firma Gusma zastrzega sobie prawo
podpisania umowy lub złożenia zamówienia z wybranym wykonawcą dopiero po
rozstrzygnięciu konkursu o dotację.
Ponadto firma Gusma zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w
wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
◦ wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w
terminach określonych w umowie;
◦ zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy.
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru, a wykonawcą polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
• pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

