
 
 

  Wielkie Oczy, dn. 03.03.2014 r. 

 

Gmina Wielkie Oczy 

ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy 

tel./fax 16 631 01 26 

ug@wielkieoczy.info.pl 

www.wielkieoczy.info.pl 

 

 

 

Zapytanie ofertowe 

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro 

 

„Specjalista ds. technicznych” 

 

W związku z realizacją przez Gminę Wielkie Oczy projektu pn: : „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności 

gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, zwracam się 

z prośbą o złożenie oferty cenowej na pełnienie obowiązków „Specjalista ds. technicznych”. 

 

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 14 000 euro. Do niniejszego postępowania ma 

zastosowanie, art. 4 pkt 8 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz Zarządzenie Wójta Gminy Wielkie Oczy nr 

51/2011 z dnia   30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 14.000 euro. 

 

Nazwa i adres Zamawiającego 

Gmina Wielkie Oczy, ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy, NIP: 7931505467 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

I. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Specjalisty ds. technicznych 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków specjalisty ds. technicznych. 

Zadania Specjalisty ds. technicznych: 

mailto:ug@wielkieoczy.info.pl
http://www.wielkieoczy.info.pl/


 
 

1. świadczenie usługi wsparcia technicznego dla beneficjentów ostatecznych (pomoc 

w rozwiązywaniu problemów ze sprzętem i łączem internetowym, udzielanie 

informacji o dostępnych usługach serwisowych), 

2. zapewnienie nadzoru nad funkcjonowaniem sprzętu i dostępem do Internetu w 

jednostkach podległych. 

III. Miejsce świadczenia usługi: 

1. wsparcie techniczne dla beneficjentów ostatecznych świadczone będzie na terenie 

Gminy Wielkie Oczy, głównie telefonicznie, w wyjątkowych sytuacjach w miejscu 

zamieszkania beneficjenta, wsparciem objęte zostanie 40 beneficjentów którzy 

otrzymali sprzęt komputerowy i anteny oraz 40 beneficjentów którzy otrzymali 

anteny, 

2. nadzoru nad funkcjonowaniem sprzętu i dostępem do Internetu w jednostkach 

podległych świadczone będzie w następujących lokalizacjach: 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkich Oczach (12 zestawów 

komputerowych),  

 Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukawcu (8 zestawów komputerowych), 

 Fila Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy Wołoskiej (5 zestawów 

komputerowych). 

 

Wymagania 

1. wykształcenie – minimum średnie techniczne informatyczne (kopia dokumentu 

potwierdzającego posiadane wykształcenie), 

2. znajomość systemu operacyjnego MS Windows 7, 

3. znajomość konfiguracji sieci przewodowej i bezprzewodowej. 

 

Termin wykonania zamówienia 

Termin świadczenia usługi od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2015 r. 

 

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert 

Ofertę na wykonanie niniejszej usługi należy złożyć pisemnie w terminie do dnia 13 marca 2014 r. 

do godz. 09:00 na formularzu ofertowym (załącznik do niniejszego zapytania): 

 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Wielkie Oczy, ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy, 

 za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Wielkie Oczy, ul. Leśna 2,  

37-627 Wielkie Oczy, 

z dopiskiem: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy - specjalista ds. 

technicznych”. 

W przypadku składania ofert drogą pocztową (kurierską) decyduje chwila otrzymania oferty przez 

Zamawiającego. 

Przed upływem terminu składania ofert, oferent może zmienić lub  wycofać swoją ofertę. 

 

Termin związania ofertą 

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert. 



 
 

 

Kryteria oceny ofert 

Wybrana zostanie oferta z najniższą łączną ceną brutto. O wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający powiadomi oferentów. 

Cenę należy podać w złotych polskich z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT. 

Cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.  

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych 

polskich. 

Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

Warunki płatności 

Przelew w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej na koniec miesiąca 

kalendarzowego faktury/rachunku, za który przysługuje wynagrodzenie (wynagrodzenie za pierwszy 

miesiąc świadczenia usługi proporcjonalnie do ilości dni świadczenia usługi w tym miesiącu).  

 

Osoba do kontaktów 

Krzysztof Bołotiuch, tel. 16 631 01 13 wew. 18 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania 

przyczyny. Zamawiający umieści na stronie internetowej www.wielkieoczy.info.pl informację o 

wyborze Wykonawcy. 

 

Załącznik: 

 Formularz ofertowy wykonawcy 

 



 
 

(wzór) 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 

Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa  ........................................................................................................................................................... 

Siedziba  ......................................................................................................................................................... 

Nr telefonu  .................................................................................................................................................... 

Nr NIP   .......................................................................................................................................................... 

Nr REGON  .................................................................................................................................................... 

 

Zobowiązania wykonawcy 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: Pełnienie obowiązków specjalisty ds. technicznych 

za miesięczną cenę ryczałtową 

Cena netto:  .................................................................................................................................................... 

(słownie:  ...................................................................................................................................................... ) 

Podatek VAT  ................................................................................................................................................. 

Cena brutto:  ................................................................................................................................................... 

(słownie:  ...................................................................................................................................................... ) 

przez cały okres obowiązywania umowy (pierwszy miesiąc proporcjonalnie do ilości dni świadczenia usługi 

w tym miesiącu). 

 

Oświadczam, że: 

1. cena brutto zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Wykonawca 
w przypadku wyboru niniejszej oferty, 

2. w przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, 

3. jestem związany z ofertą przez okres …… dni od daty terminu składania ofert,  

4. akceptuję termin realizacji zamówienia, 

5. podana w ofercie cena nie ulegnie zmianie. 

 

…………………………………… 
(miejscowość, data) 

……………….……………………….. 
podpis i pieczątka uprawnionego 

przedstawiciela wykonawcy 


