
 
 

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku nr 22/2019 

z dnia 25.09.2019r. 

Zamawiający 

Collegium Civitas  

Plac Defilad 1, PKiN p. XII 

00 - 901 Warszawa 

NIP 5252083784 

REGON 012769984 

www.civitas.edu.pl 

Nazwa projektu w ramach 
którego robione jest 
zamówienie 

E-Uczelnia – Nowoczesny Program Rozwoju, nr umowy:  POWR.03.05.00-00-
Z021/18 

Źródło finansowania 
przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój 

Przedmiot zamówienia 

Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy: 
1. Dostawa fabrycznie nowych (a w szczególności nie dopuszcza się 

produktów odnawianych, w tym odnawianych przez producenta) 
komputerów – 29 sztuk (24+4+1).  

2. Dostawa fabrycznie nowego (a w szczególności nie dopuszcza się 
produktów odnawianych, tym odnawianych przez producenta) 
urządzenia wielofunkcyjnego. 

3. Dostawa fabrycznie nowego (a w szczególności nie dopuszcza się 
produktów odnawianych, tym odnawianych przez producenta) 
tabletu graficznego. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do 
rozeznania rynku. 

Wymagania wobec 
Wykonawcy 

Wykonawca składający ofertę powinien: 
1. Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do 

realizacji przedmiotu zamówienia 
2. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej 

na realizację przedmiotu zamówienia 
3. Przedstawić ofertę gwarantującą kompleksową realizację zadania 
4. Być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie 

z wymaganiami ustawowymi. 

Termin składania ofert 04.10.2019 

Dane kontaktowe w przypadku 
dodatkowych pytań 

Marcin Kamiński 

Dział IT 

tel. 22  656 71 83, e-mail: marcin.kaminski@civitas.edu.pl 

Sposób złożenia oferty 

Ofertę należy przygotować na załączonym poniżej formularzu ofertowym i 
jej skan z podpisem złożyć elektronicznie na adres e-mail: 
marta.maska@civitas.edu.pl 

W przypadku braku możliwości złożenia oferty w wersji elektronicznej, 
ofertę pisemną należy dostarczyć do siedziby uczelni, tj. na adres:  



 
Collegium Civitas 

Dział Koordynacji Projektów, p. X, pok. 1024 

PKiN, Plac Defilad 1 

00-901 Warszawa 

  

do dnia określonego jako termin składania ofert. 

Oferty składane w formie pisemnej winny być dostarczane na w/w adres w 
godzinach pracy Działu, tj. 08:00-16:00. W przypadku złożenia oferty drogą 
listowną liczy się data wpływu przesyłki do siedziby uczelni. 

 

UWAGA: niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020. 


