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ZAPYTANIE OFERTOWE

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA w BYDGOSZCZY

zaprasza do sktadania ofert na dostaw§ o wartosci ponizej 30 tysi^cy euro zgodnie z zapisami
art. 4, pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. (Dz. U. z 2013r, poz. 907
z pozn. zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
6wiadczenie ustugi utrzymania programu kadrowo-ptacowego Xpertis Kadry i Ptace, ktorego
licencja na korzystanie zostata zakupiona od firmy Macrologic S.A.
W ramach ustugi utrzymania programow, o ktorych mowa powyzej maja^ bye wykonane prace
programistyczno-wdrozeniowe w rocznym limicie obejmuja^cym 40 godzin z mozliwoscia^
wykonania dodatkowych prac, po wyczerpaniu limitu.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA -
Termin wykonania przedmiotu zamowienia: od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

III. WARUNKI PLATNOSCI
Wynagrodzenie ptatne przez Zamawiaja^cego na podstawie faktury VAT wystawionej
w pierwszym dniu kazdego miesia^ca od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesi^cy.
Ptatnosc: w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:

> zawierac adres lub siedzib^ Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do
kontaktu

> okreslac cen^ (z podatkiem VAT) za cabsc zamowienia okreslona^w opisie przedmiotu
zamowienia

V. WARUNKI UDZIALU
> uprawnienie do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi
> dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia
> dysponowanie niezb^dna^wiedza^, doswiadczeniem, potencjatem ekonomicznym

i technicznym gwarantujqcym nalezyte wykonanie zamowienia

VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW
> Pan Robert Klyszczyhski - tel. 52 582 64 66;

e-mail: robert.klvszczynski(a!wios.bydqoszcz.pl
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VII. SKLADANIE OFERT
1. Oferta powinna bye zlozona wterminie do dnia 05 sierpnia 2016 roku w jednej z form:

• pisemnej na adres Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, 85-
018 Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pokoj nr 22),

• faxem na nr 52 5826469
• elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@wios.bydgoszcz.pl

2. Oferty ztozone po terminie nie beda, rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic lub wycofac swoja,

ofert§.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaja^cy moze z^dac od Wykonawcow wyjasnieh

dotycza^cych tresci ziozonych ofert.

VIM. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiajavcy wybierze Wykonawce, ktory zaproponuje najkorzystniejsza, oferte i zawrze z nim
umowe. Jesli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana b^dzie si§ uchylat od podpisania
umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiaja^cego - Zamawiajavcy wybierze
oferte sklasyfikowanajako

p.o. Naezelm
AdministracV|iii

mgr inz. Wdldemar Baczynski


