OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. PSE Inwestycje S.A.. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, zwane dalej
Zamawiającym,

zapraszają

Wykonawców

do

udziału

w

przetargu

niepublicznym,

nieograniczonym i złożenia oferty na realizację zamówienia:
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, KOMPUTERÓW STACJONARNYCH,
MONITORÓW I NOTEBOOKÓW DLA PSE INWESTYCJE S.A.
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w PSE Inwestycje
S.A.
2. Przedmiot zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, monitorów i notebooków oraz
stacji dokujących. Zamówienie obejmuje:
a) Dostawę komputerów stacjonarnych,
b) dostawę monitorów,
c) dostawę notebooków,
d) dostawę stacji dokujących.
Szczegółowe wymagania, informacje oraz opis przedmiotu zamówienia znajdują się w Części
II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w języku polskim, będzie udostępniona
począwszy od dnia 23 września 2016 r. na stronie internetowej Zamawiającego
http://pse-inwestycje.pl/ w zakładce przetargi.
4. Pracownikiem uprawnionym w imieniu Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się
z Wykonawcami jest:
Karol Ferenc, tel. 22 321 31 83; fax: 22 468 19 77, e-mail: karol.ferenc@pse.pl;
5. Oferty należy złożyć do dnia 14 października 2016 r., do godz. 16:00., na adres:
Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa.
6. Przy składaniu ofert wymagane jest wadium w wysokości: 20 000,00 zł. Wykonawca wnosi
wadium w formie podanej w Części I SIWZ.
7. Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 17 października 2016 r., godz. 12: 00 czasu lokalnego
w siedzibie PSE Inwestycje S.A., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa. W otwarciu ofert
mogą wziąć udział przedstawiciele Wykonawców.
8. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień

składania ofert.
9. Termin wykonania zamówienia: do 6 (sześciu) miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin
wykonania poszczególnych dostaw do 21 dni od dnia złożenia Wykonawcy zamówienia na daną
dostawę.
10. Oferta powinna być zgodna z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
11. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
12. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

