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Zapytanie ofertowe 
 

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza do składania ofert na dostarczenie materiałów 
promocyjnych dla uczestników konferencji Infoskop 2012. Zakup realizowany będzie w ramach 
projektu pn.: ”Z teorią w praktykę - program rozwoju oferty dydaktycznej WWSI we współpracy z 
pracodawcami”, współfinansowanego ze środków UE. Kod CPV - 39294100-0 
 

 

Kryterium oceny ofert będzie cena brutto za całość zamówienia – waga 100%. Wszelkich 
informacji związanych z zapytaniem udziela Pan Michał Przybysz. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Płatności regulowane 
będą przez zamawiającego przelewem na rachunek wykonawcy podany w fakturze, w terminie 14 
dni licząc od daty otrzymania faktury. 

Jeśli są Państwo zainteresowani, prosimy o przesłanie oferty na załączonym formularzu ofertowym 
(załącznik1) do dnia 7.02.2012 r. do godz. 10:00 na adres mprzybysz@wwsi.edu.pl 

 
Do formularza ofertowego należy załączyć oświadczenie wykonawcy o braku występowania 
powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym (załącznik 2). Oferty niekompletne będą 
podlegały wykluczeniu z postępowania. 

 
 
 
 
 
 
 

Przedmiot zamówienia 
 

Ilość Termin dostarczenia 
(nie później niż) 

Bezprzewodowa mysz komputerowa 
Oznaczona trzema logotypami:  UE, KL i WWSI o łącznych 
wymiarach 50mm x 5mm 
 
Specyfikacja urządzenia: 

 2 przyciski + rolka 

 Komunikacja Bluetooth 

 Kolor srebrno-czarny 

 Zasilanie 3x 1,5V typu AAA 

 Energooszczędna (przycisk do wyłączania i 
włączania urządzenia, wyłącznik czasowy) 

 Zmienna rozdzielczość: 800 dpi/1600 dpi 

 Żywotność klawiszy: ponad 1.000.000 kliknięć 

 Zgodna z Windows 9X/ME/ NT4.0/2000/XP 
(32bit)/Vista (32bit) 

 Waga 50g – 60g 
 

140 szt.  19 marca 2012r. 
 
*rozstrzygnięcie 
zapytania i wybór 
oferenta nastąpi nie 
później niż 
10.02.2012r. 

mailto:mprzybysz@wwsi.edu.pl
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Załącznik 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dot. zapytania ofertowego z dnia 27.02.2012 pn. „Dostarczenie materiałów promocyjnych dla 
uczestników konferencji Infoskop 2012”  

 
 

........................................................................ 

NAZWA  WYKONAWCY 
 

........................................................................ 

ADRES SIEDZIBY 

 

........................................................................ 

NR TELEFONU 

 
 

 
 

…………………………………………………… …………………………………………………… 

Miejsce i data Podpisano 

(imię, nazwisko, podpis, pieczątka)* 

 

* podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. 

 

Przedmiot zamówienia 
 

Ilość Termin 
dostarczenia 

Cena brutto za 
całość zamówienia 

Bezprzewodowa mysz komputerowa 
Oznaczona trzema logotypami:  UE, KL i 
WWSI o łącznych wymiarach 50mm x 5mm 
 
Specyfikacja urządzenia: 

 2 przyciski + rolka 

 Komunikacja Bluetooth 

 Kolor srebrno-czarny 

 Zasilanie 3x 1,5V typu AAA 

 Energooszczędna (przycisk do 
wyłączania i włączania urządzenia, 
wyłącznik czasowy) 

 Zmienna rozdzielczość: 800 dpi/1600 
dpi 

 Żywotność klawiszy: ponad 1.000.000 
kliknięć 

 Zgodna z Windows 9X/ME/ 
NT4.0/2000/XP (32bit)/Vista (32bit) 

 Waga 50g – 60g 
 

140 szt.  19 marca 
2012r. 
 
(rozstrzygnięcie 
zapytania i 
wybór oferenta 
nastąpi nie 
później niż 
10.02.2012r.) 
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Załącznik 2 
 

 

 

........................................................................ 

NAZWA  WYKONAWCY 
 

........................................................................ 

ADRES SIEDZIBY 

 

........................................................................ 

NR TELEFONU 

 

 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn.  

 

„Dostarczenie materiałów promocyjnych dla uczestników konferencji Infoskop 2012” 

 
 
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że Wykonawca nie jest 
powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo, w szczególności poprzez: 
 
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;  
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
 
 
 
 
 

 

…………………………………………………… …………………………………………………… 

Miejsce i data Podpisano 

(imię, nazwisko, podpis, pieczątka)* 

 

* podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. 

 


