Warszawa dnia 3.12.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE
realizowane w ramach projektu „WSISIZ DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY (GOW)”
(zwanego dalej : Projekt)
1. Zamawiający.
Wyższa Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania
ul. Newelska 6
01 – 447 Warszawa
Tel.: 0 22 34 86 500
Fax: 0 22 34 86 501
2. Postanowienia ogólne.
2.1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych.
2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu
składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie
wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich
wiążące. Informację o dokonanych zmianach zostaje zamieszczona na stronie www, na której zostało
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2.4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający
i Dostawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zapytania, faksem lub
drogą elektroniczna.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest
3.1.10 25 sztuk subskrypcji rocznych Autodesk Education Suite for Entertainment Creation (NML)
EDU
3.1.11 25 sztuk subskrypcji rocznych Autodesk Education Suite for Architecture & Engineering
(NML) EDU
4. Warunki wymagane od Dostawców.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: są uprawnieni do
występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
Dostawcy niespełniający ww. warunków zostaną wykluczeni z postępowania .
5. Sposób porozumiewania się Dostawców z Zamawiającym.
5.1 Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pan
Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski adres internetowy: Bartlomiej.Solarz-Niesluchowski@wit.edu.pl
5.2 Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Dostawcom którym doręczono
zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania, a także umieszcza ją na stronie internetowej
Zamawiającego.

6. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:
6.1. Oferty powinny zostać złożone w formie elektronicznej na adres : Bartlomiej.SolarzNiesluchowski@wit.edu.pl pod rygorem nieważności w terminie do dnia 18 grudnia 2012 r. do godz.
9.00.

7 Inne istotne postanowienia:
7.1 Wybór ofert i zawieranie umów - 18.12.2012 do godz. 14:00.
7.2 Rozliczenie będzie następowało po dostarczeniu przez Dostawcę zamówienia na podstawie
faktury.
7.3 Płatności regulowane będą przez Zamawiającego przelewem na rachunek Dostawcy podany w
fakturze, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania faktury.
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