Załącznik nr 1
Chojnice, dnia 28 marca 2019 roku
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Chojnice nr F/168/2016 z dnia 19.12.2016 roku
w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Gmina Chojnice zwraca się z zapytaniem
ofertowym dotyczącym zakupu nowej strony internetowej Urzędu Gminy w
Chojnicach wraz z przeszkoleniem obsługi CMS.
I. Opis zamówienia:
Dokładny opis zamówienia znajduje się na stronie bip w katalogu Finanse Gminy
=> Zamówienia do 30.000 € w punkcie nr 10 => Specyfikacja Techniczna
Lub: http://bip.gminachojnice.com.pl/bip_download.php?id=20253
II.Okres gwarancji:
Minimum 24-miesięcy okresu gwarancji .
III. Kryterium oceny ofert oraz termin składania ofert:
Cena 100%.
Cena podana w ofercie powinna obejmować zakup i szkolenia na miejsce przedmiotu
zamówienia.
Dostawa od pn. to pt. w godzinach 700 – 1500.
Oferty prosimy składać do dnia 15 kwietnia 2019 roku do godz. 10.00 w jednej z
niżej podanych form:
• osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Chojnicach, ul. 31
Stycznia 56a, 89-600 Chojnice (Biuro Podawcze od pn. to pt. w godzinach 700
– 1500);
• listownie na adres Zamawiającego jw. (decyduje data wpływu do Biura
Podawczego) lub
• pocztą elektroniczną na adres: biuropodawcze@gminachojnice.com.pl.
IV. Termin realizacji zamówienia:
Termin ustalony podczas podpisania umowy (nie dłuższy niż 4 miesiące)
V. Pozostałe informacje:
W przypadku gdy złożone oferty na wykonanie przedmiotu zapytania przekroczą
kwoty zarezerwowane na ten cel w budżecie gminy Chojnice, Wójt zastrzega sobie
prawo do unieważnienia tego postępowania.

Informację o cenie należy złożyć poprzez wypełnienie załącznika nr 1 do niniejszego
zapytania o cenę i przesłanie go w wersji elektronicznej lub papierowej do Urzędu
Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice - w terminie wskazanym w
pkt III tego pisma.
Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodni z przeznaczeniem oraz
zgodnie z zaleceniami producenta

