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Załącznik nr 1  
do ogłoszenia o rozpoczęciu procedury o udzielenie zamówienia publicznego 

z dnia 6 lutego 2014 r. 

 
 

 
……………………………………………….. 
        (pieczęć oferenta) 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

ul. J. i F. Białych 7 

44 - 200 Rybnik 

KRS: 0000107150 

NIP: 642–27–69–097 
 

 

 

Oferta w odpowiedzi na zamówienie: świadczenie usługi doradztwa technicznego w ramach realizacji 
projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie 

Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

 
 

Pełna nazwa oferenta  

Siedziba oferenta 
(adres) numer 

telefonu, e-mail 

 

Usługa 

Świadczenie usługi doradztwa technicznego w ramach realizacji projektu pn. „Internet w każdym 
domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa 
Śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, obejmującego w szczególności następujące czynności: 
1. Usługa doradcza w zakresie przygotowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dotycząca 

zakup sprzętu komputerowego, przyłączenia do Internetu i jego utrzymania na podstawie dokumentów 
przekazanych przez Zleceniodawcę. 

2. Doradztwo w zakresie dopasowania szczegółowego opisu zamówienia w części technicznej do wymagań 
określonych w wytycznych Władzy Wdrażającej Programy Europejskiej, ustawy Prawo zamówień 
publicznych i innych rekomendacji dotyczących udzielenia zamówień publicznych. 

3. Pomoc w zakresie określenia wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia. 
4. Przygotowanie całości niezbędnej dokumentacji w porozumieniu z Liderem Projektu i Partnerami, 

w tym w zakresie zgodności z zasadą równego traktowania konkurencyjnych ze sobą technologii 
(neutralność technologiczna). 

5. Konsultacje przygotowanej dokumentacji z Zleceniodawcą i wprowadzanie uzupełnień w przypadku 
jego uwag i poprawek. 

6. Udział w pracach Komisji Przetargowej. 
7. Pomoc przy udzielaniu odpowiedzi na merytoryczne pytania Wykonawców w trakcie trwania przetargu. 
8. Pomoc ekspercka przy ocenie ofert złożonych przez Wykonawców w zakresie zgodności z dokumentacją 

przetargową. 
9. W razie konieczności doradztwo przy rozprawie w Krajowej Izbie Odwoławczej oraz przez Sądami 

Powszechnymi. 
10.Ewentualne doradztwo eksperckie na etapie negocjacji i podpisywania umowy z wybranym                                                                                                                                                                           

Wykonawcą. 

Cena brutto  
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Warunki płatności 
14 dni po poprawnie wystawionej fakturze VAT i zatwierdzeniu jej przez Zamawiającego, 
w formie przelewu 

Termin związania 
ofertą 

30 dni od terminu składania ofert 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) na potrzeby przeprowadzenia postępowania 
w formie zapytania ofertowego na świadczenie usługi doradztwa technicznego w ramach realizacji projektu. 

 

 

 

 

 

 

….............................. 
  (miejscowość, data)  

….....................................................................    
(imię i nazwisko osoby upoważnionej  

do złożenia oferty)  

….................................................................... 
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

do złożenia oferty) 

 


