
 

 

Warszawa dnia 13.09.2013r. 

 

 

Zapytanie ofertowe 
realizowane w ramach projektu 

INŻYNIER INFORMATYK- PEWNIAK NA RYNKU PRACY 
(dotyczy sprzętu komputerowego) 

 

1. Zamawiający 
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania 

ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa 

Tel.: 22 34 86 507 

Fax: 22 34 86 512 

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 zapytania 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.  

Informacja 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 

elektroniczną.  

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

2 zestawy CISCO BUNDLE CCNA - CCNA PREMIUM CORE 

 
1.CAB-CONSOLE-RJ45= Console Cable 6ft with RJ45 and DB9F – 3 szt 
2. CAB-CONSOLE-USB= Console Cable 6 ft with USB Type A and mini-B-3szt 
3.CAB-SS-V35FC= V.35 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet-3szt 
4.CAB-SS-V35MT= V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet -3szt 
5.CISCO2911/K9 Cisco 2911 w/3 GE,4 EHWIC,2 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB -3szt 
6.HWIC-2T= 2-Port Serial WAN Interface Card-3szt 
7.WS-C2960-24TT-L Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image-3szt 
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Gwarancje na sprzęt: Kontrakt serwisowy na routery – 1 rok 
 

Czas reakcji serwisu co najwyżej- 2 tygodnie 
 
Sprzęt fabrycznie nowy 
 
Pozycja 5,6,7 – 0% VAT  

Ocena ofert: wygrywana najtańsza oferta (brutto)  

 

4. Warunki wymagane od Dostawców.  
4.1. 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. 
5.2 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: informatyka-projekt@wit.edu.pl 

5.3 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 : informatyka-projekt@wit.edu.pl pod 

rygorem nieważności w terminie do dnia 30.09.2013r.  

7. Inne istotne postanowienia:  
7.1. Czas płatności do 15.11.2013r. 

7.2. Czas dostawy do 15.11.2013r. 

7.3. Rozliczenie będzie następowało po dostarczeniu przez Dostawcę zamówienia na podstawie faktury i 

protokołu odbioru.  

7.4. Realizacja zamówienia nastąpi po podpisaniu umowy dotyczącej dostawy. 

 

 

 


