
            

1  

Znak sprawy: ZO/3.1/9/2013 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu  

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

        Mikołów, 23.09.2013r. 

ZNAK SPRAWY: ZO/3.1/9/2013 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
W związku z realizacją projektu „Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych 

dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski” objętego umową dotacji 
Nr 233/2013/Wn-12/OP-WK/D z dnia 11.05.2013r., proszę o wycenę niżej podanych pamięci 
pen drive w drewnianej obudowie z 2 logami: 

L.p. 

Nazwa 
nośnika 
danych 

Parametry 
równoważne lub 
wyższe niż: 

Ilość 
sztuk 

Cena netto 
za sztukę w 

PLN 

Cena brutto 
za sztukę w 

PLN 

Wartość 
brutto PLN 

1 

Pamięć 
pen drive w 
drewnianej 

obudowie z 
2 logami 

Pojemność: min. 8 Gb 

Obudowa: drewno  

Kolor: jasny brąz 

Wymiary: 68,6 x 27,4 
x 10,25 mm 

USB 2.0 kompatybilne 
z USB 1.1 

Kompatybilne min. 
z Win98/NT/ME/2000/
XP/Vista/Win7 

znakowanie: grawer 
laserowy na jednej 
stronie obudowy 
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RAZEM  
 

 
W ofercie proszę podać: 
1. sposób płatności (WYMÓG OBOWIĄZKOWY PRZELEW): TAK/NIE1 

2. termin wykonania/dostawy: maksimum do 30.10.2013r. 
3. ważność oferty: minimum 30.10.2013r. 
 
Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których 
winny być zawarte informacje  potwierdzające  spełnienie   wymaganych parametrów. 
 
Ofertę proszę przesłać na dołączony do zapytania wzorze odpowiedzi na zapytanie. 

Dopuszcza się możliwość składania ofert na innym wzorze z zachowaniem elementów wzoru 
przesłanego przez Radę Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. 
W przypadku nieoferowania, której z pozycji, prosimy zaznaczyć tą informację wpisując ją w polu 
ceny. 
 

Termin składania ofert do 01.10.2013, godz. 12.00. 

 
Dopuszcza się możliwość składania ofert w formie: 
- e-mail na adres: radaogrodow@gmail.com 
- przesyłką listową (liczy się data wpływu) na adres: Mikołów (43-190), ul. Sosnowa 5, 
Stowarzyszenie Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce 
- osobiście w siedziba Zamawiającego – Mikołów (43-190), ul. Sosnowa 5, Sekretariat 
Stowarzyszenia Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce 

 
Osoba do kontaktu: Katarzyna Galej, tel. 533-309-106, e-mail: k.galej@gmail.com 
 
Kryterium wyboru: 100% cena 

                                                        
1 Zaznaczyć właściwe 
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Załączniki: 

1. Wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe 
2. Wzór umowy (może podlegać zmianie) 

3. Wzór oznakowania pendivu 
 
 

 
 

Odbierający:       Przekazujący 


