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Kielce, dnia 27-09-2018
Znak: OK.V.1230.53.2018

Zapytanie ofertowe
Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach zaprasza do 

złożenia oferty na realizację zadania pn.: 

„Zakup licencji Oracle Database Standard Edition 2 -1CPU -3 Year Term”

Ofertę (wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela firmy załącznik 
nr 2) należy składać w sekretariacie Wydziału Organizacji i Kadr Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego budynek A,  piętro II, pokój 236, faxem na nr 41 342 18 34 
lub e-mailem: sekretariat.woik@kielce.uw.gov.pl, 

do dnia 9.10.2015 r. do godz. 1400.
Wykonawca musi mieć uprawnienia do dostaw oprogramowania Oracle dla 
odbiorców sektora publicznego (public sector).
Przedmiot zamówienia nie obejmuje opcjonalnego wsparcia: Software Update 
License & Support
Oferta powinna zawierać cenę brutto oferowanej licencji.
Termin dostawy –14 dni od daty podpisania umowy. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który  - zaoferuje realizację 
zamówienia zgodnie 
z podanym wyżej opisem – za najniższą cenę, oraz zaakceptuje warunki umowy.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest: cena – 100 %.

Zamawiający pozostawi bez rozpoznania oferty:
1. niekompletne (tzn. oferty w których występują braki wymaganych dokumentów),
2. niepodpisane,
3. podpisane przez nieuprawnione osoby,
4. które wpłynęły po terminie
5. które nie zostały złożone w formie wymaganej przez Zamawiającego.

Zamawiający odrzuci oferty:
1. niezgodne z przedmiotem zamówienia,
2. złożone przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
3. niespełniające wymagań Zamawiającego,
4. zawierające rażąco niską cenę.

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca warunki wykonania 
przedmiotu zamówienia.

Podpis
Marcin Bęben

Dyrektor
Wydział Organizacji i Kadr 
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