Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Iłża, dnia 12.03.2013 r.

Gmina Iłża
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zakupionego w związku z realizacją przez Gminę Iłża projektu
pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża”, współfinansowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a) Może być złożona osobiście lub pocztą, faksem lub e-mailem,
b) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
c) Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,
d) Ma obejmować całość zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Usługa ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, tj. 50 komputerów oraz 130 zestawów abonenckich
do odbioru Internetu szerokopasmowego zakupionych w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłża” realizowanego w ramach POIG 2007 - 2013.
3.
Lp.
1.
2.
4.

Nazwa sprzętu
Zestaw komputerowy
Dell OptiPlex 390
Urządzenie odbiorcze WiFi
Ubiquiti NanoStation 5

Stan
Nowy

Wartość odtworzenia
3198,00 zł brutto/szt.

Nowy

295,20 zł brutto/szt

Ilość
50 szt.
130 szt

Okres obowiązywania ubezpieczenia:
do 30.09.2015r. od dnia podpisania umowy (podpisanie umowy planowane jest nie później niż 15.04.2013 r.
Płatność za ubezpieczenie sprzętu podzielona na 3 roczne raty.

5. Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:
Zakres ubezpieczenia od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź
utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny.
Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:
• kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm,
• działanie ognia ( w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmoleniu, przypaleniu, a także
w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku
statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczenia
zgliszcz),

•

działanie wody tj. burzy, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz
mrozu, gradu, śniegu,
• działanie wiatru, osunięcie się ziemi,
• zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej,
• pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych,
• koszty zabezpieczenie ubezpieczonego mienia przed zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego
objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
• udział własny, zniesiony
• suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:

6.

•

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium (kryteriami):
CENA – 100%
8. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
a) Formularz propozycji wg załączonego wzoru,
b) Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do
występowania w obrocie prawnym.
9. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej):
Zaproponowana cena powinna zawierać:
•
Wartość(netto) usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
•
Obowiązujący podatek od towarów i usług.
Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała
waloryzacji w okresie jej trwania.

10.

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom,
zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 7.

11.

Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):
Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 25.03.2013r. do godziny 1600,
w formie zgodnej ze wskazaniem zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Iłży, ul. Rynek 11, 27-100 Iłża
pok. Nr 3.
Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy
wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed
terminem upływu jej składania.

12. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:
Krzysztof Paweł Chmielewski,
tel. (48) 341 22 02
fax (48) 616 33 00
e-mail: promocja@ilza.pl
13. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze propozycji cenowej
(ofertowej) wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w komórce merytorycznej:
Urząd Miejski w Iłży - Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej oraz Zamówień Publicznych
pok. Nr 34.
14. Załączniki:
- Formularz propozycji
.........................................................
(podpis)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

……………………, dnia ……….. 20… r.
(Pieczątka wykonawcy i jego dane)

PROPOZYCJA CENOWA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zakupionego i w związku z realizacją przez
Gminę Iłża projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża”,
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 –
2013.
Oferuję wykonanie usługi/dostawy/robot budowlanych będącej przedmiotem zamówienia,
zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, na następujących warunkach:
1. Cena netto: …………………….………. złotych
(słownie: ……………………………………………………………………………..),
Podatek od towarów i usług ……………..%,
Cena brutto: ………………..…….… złotych
(słownie: ……………………………………..……………………….……………….).
2. Wymagany termin realizacji umowy: do …………………………………200… r.
3. Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” warunki
umowy akceptuje i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do
zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach.
4. Załącznikami do propozycji są: dokumenty i załączniki wymienione w pkt. 8
zaproszenia.

…………………………………………………………
( podpis i pieczątka wykonawcy)

