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Dobre Miasto, 11.03.2013 

Firma „Tonetic” Krzysztof Adamczyk  
ul. Grudziądzka 7a 

Fax: (41) 20 10 967 11-040 Dobre Miasto   

ZAPYTANIE OFERTOWE 

nr 1/2013/8.4/POIG 

Przedsiębiorstwo działające pod nazwą Firma „Tonetic” Krzysztof Adamczyk zwraca się z 

zapytaniem ofertowym dotyczącym projektu w ramach Działania 8.4 „Zapewnienie dostępu do 

Internetu na etapie ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-

2013. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

      Opracowanie analizy finansowej dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji w ramach  

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla naboru I 2013 r. (zgodnie z wytycznymi 

konkursu). 

 

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją przedmiotu zamówienia i potwierdzeniem, 

że przedmiot oferty jest zgodny z wymaganym zakresem. 

 

 

II. Termin wykonania zamówienia: 

05.04.2013 r. 

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wskazanych terminów wykonania. 

 

III. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 

1) Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w oparciu o następujące kryterium oceny: 

 Cena – waga kryterium 100%; obliczana według wzoru: 

liczba punktów za kryterium cena oferty (C) = (najniższa cena netto/cena netto oferty) x 100 

Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów. 

2) Sposób oceny ofert: 

 Maksymalna ilość pkt. – 100.  

 Punkty zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 Oferta z największą ilością punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

IV. Zakres rzeczowy i sposób złożenia oferty: 

1) Złożona oferta musi zawierać:  

 nazwę i adres oferenta;  

 wartość oferty (netto, PLN,);  



  

 

 

 

2 

 

 termin realizacji. 

 

2) Ofertę można złożyć w jeden z następujących sposobów:  

 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@tonetic.pl,  

 za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Firma „TONETIC” Krzysztof 

Adamczyk, ul. Grudziądzka 7a, 11-040 Dobre Miasto.     

 

 

V. Termin składania ofert: 

Termin składania ofert upływa w dniu 18.03.2013 r. (decyduje data wpływu oferty).  

 

VI. Przesłanki odrzucenia ofert 

1) Oferta będzie podlegać odrzuceniu jeśli:  

 zostanie złożona po terminie składania ofert, 

 treść oferty będzie niezgodna z zapytaniem ofertowym, 

 oferta bedzie zawierać rażąco niską cenę. 

 

VII. Pozostałe wytyczne i informacje:  

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków udzielenia zamówienia (w terminie 

do 3 dni przed zakończeniem terminu składania ofert) oraz unieważnienia postępowania. 

 Oferta powinna być ważna co najmniej 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją co najmniej 60-

dniowego terminu ważności oferty. 

 W oparciu o ustalone kryteria z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej 

konkurencji, bezstronności i obiektywności oraz efektywności Zamawiający wybierze 

najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów i podpisze umowę z 

wybranym oferentem. 

 Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w siedzibie Zamawiającego ul. Grudziądzka 7a 

11-040 Dobre Miasto  i na stronie internetowej http://www.tonetic.pl 
 Osobą do kontaktów z ramienia Zamawiającego jest Pan Krzysztof Adamczyk. Wszelkie 

zapytania w przedmiotowej sprawie prosimy kierować na adres e-mail: biuro@tonetic.pl 

lub pod nr telefonu: 500 217 080 

 

http://www.tonetic.pl/

