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w trybie rozeznania rynku dotyczące wyboru dostawcy pendrive-ów
w ramach Projektu „Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia”
RPSW.08.05.01-26-0092/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji aktywne społeczeństwo,
Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego,
Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz
tworzenia i rozwoju CKZiU.
ZAMAWIAJĄCY
Nazwa i adres zamawiającego
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie, województwo: świętokrzyskie
Tel.: 41 375 14 55
Fax: 41 375 14 56
REGON: 290592085
NIP: 658-12-20-917
e-mail: kswp@kswp.org.pl
strona internetowa Zamawiającego: www.kswp.org.pl
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa 20 pendrive-ów dla
uczestników/uczestniczek projektu „Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia”
RPSW.08.05.01-26-0092/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji aktywne społeczeństwo,
Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego,
Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz
tworzenia i rozwoju CKZiU.
Pendrive-y stanowiące przedmiot zamówienia powinny posiadać następujące parametry:

- Pojemność [GB]: 32;
- Interfejs: USB 3.0 oraz Micro USB;
- Prędkość odczytu: powyżej 100 MB/s;
- Konstrukcja - obudowa ze zdejmowaną zatyczką.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta sprzętu lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta na terenie Polski.
Oferta powinna zawierać datę sporządzenia oraz cenę brutto proponowanego pendrive-a (1
szt.). Podana w ofercie cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem
zamówienia (np. koszt dostawy).
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania są Anna Pasieka – Koordynatorka projektu - telefon lub Małgorzata Ciaś –
Asystentka koordynatorki projektu – telefon 41) 375-14-55.
KRYTERIA OCENY
W postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem ceny.
MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Sposób złożenia oferty - e-mailem na adres a_pasieka@kswp.org.pl.
Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 20.03.2018 r.
POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie
bez podania przyczyny.
2. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.

.

