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DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sklodowskiej - Curie - Pahstwowego Instytutu Badaw-
czego Oddzial w Gliwicach, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzielenia odpowiedzi
na opublikowane zapytanie ofertowe dot. ustugi utrzymania BIP lub ustuge uruchomienia wraz z prze-
niesieniem dotychczasowych tresci i utrzymanie BIP przez okres 12 miesiecy od dnia 12.12.2020r
dodnia11.12.2021r.

1. Kryteria oceny ofert: 100%cena.

2. Dla uzyskania waznosci oferta musi zawierac:

a) wartosc netto i brutto zamowienia,
b) warunki platnosci: 30 dni od daty dostarczenia faktury,
c) okres waznosci zlozonej oferty (wymagany min. 60 dni),
d) petnomocnictwo jesli oferta nie zostanie podpisana przez osobe upowazniona^ do reprezentowania

na mocy KRS/CEIDG.

3. Termin ztozenia oferty: 10.11.2020r.

4. Miejsce i sposob sktadania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawce na zapytanie:

a) oferte prosimy przestac na adres poczty elektronicznej wojciech.osewski@.io.gliwice.pl.

b) w razie niejasnosci na etapie przygotowania oferty, mozna zwrocic sie do Zamawiajqcego
o wyjasnienia (jednak nie pozniej niz na 3 dni przed upiywem terminu skladania ofert) przesylaj^c
je na adres poczty elektronicznej: wojciech.osewski@lo.gliwice.pl

5. Zamawiaj^cy poprawi w ofercie oczywiste omyJki pisarskie i rachunkowe polegaj^ce
na niezgodnosci oferty z tresci^ zapytania ofertowego, niepowoduj^ce istotnych zmian w tresci oferty,
informuj^c o tym niezwlocznie Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

6. Zamawiaj^cy, w toku badania i oceny ofert, moze z^dac od Wykonawcow wyjasnieii dotycz^cych
tresci ztozonych ofert lub ich uzupetnienia.

7. Zamawiajqcy udostepni informacje o wyniku postepowania na stronie internetowej http://www.io.qli-
wice.pl/instvtut/zamowienia

8. W przypadku, gdy Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, uchyli sie od zawarcia umowy
o udzielenie zamowienia publicznego, Zamawiaja_cy ma prawo wybrac oferte najkorzystniejsz^
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sposrod pozostafych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub uniewaznic po-
stepowanie.

9. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc uniewaznienia lub odwolania niniejszej procedury
na kazdym etapie bez podania przyczyny.

10. Klauzula informacyjna RODO - stanowi zatacznik nr 1 do niniejszego zapytania.
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Zatqczniki:

1. Klauzula informacyjna RODO - zat. nr 1
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