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Projekt pn. „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”  

współfinansowany w ramach działania 431 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  

przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich 

Troszyn, 2012-10-17 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR 7/2012 

Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami. 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” 

ul. Polna 15, 07-405 Troszyn 

Tel. (29) 767-18-25 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Dostawę kserokopiarki; 

2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę do biura LGD przy ulicy Polnej 15 w Troszynie 

i montaż urządzenia wielofunkcyjnego Minolta BizHub 215 zgodnie z i dodatkowymi 

opcjami i wyposażeniem: 

 automatyczny druk dwustronny, 

 3 kasety na papier, 

 podajnik ręczny oraz dwustronny podajnik oryginałów;  

 toner,  

 bęben, 

 możliwość drukowania i skanowania (kolor) sieciowego. 

3. Obowiązkowo oferent musi przedstawić informację na temat gwarancji jakimi objęty 

jest sprzęt oraz serwisu oraz załączyć szczegółową specyfikację urządzenia. 

4. Zamówienie dotyczy zadania pn. „Zakup kserokopiarki” w ramach operacji pn. 

„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. 

III. Termin wykonania zamówienia: 

Najpóźniej do dnia 02-11-2012 r. 

IV. Kryteria wyboru oferty: 

Cena – 90 %  

Gwarancje/serwis – 10 % 

V. Miejsce, termin i forma składania ofert: 

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn 

w terminie do dnia 2012-10-22 do godz. 13
00

 w formie (o zachowaniu terminu decyduje data 

wpływu oferty do biura LGD): 
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1) pisemnej na adres Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” 

ul. Polna 15, 07-405 Troszyn; 

2) elektronicznie na adres e-mail: lgdzascianekmazowsza@wp.pl  

O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie, 

e-mailowo, bądź listownie. 

Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielaniem wyjaśnień 

dotyczących postępowania: 

 Anna Tyszka  

(29) 767-18-25,  

e-mai: lgdzascianekmazowsza@wp.pl  

 

Troszyn, dnia 2012-10-17 ZATWIERDZAM: 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Formularz oferty. 
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