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Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż elektronicznego systemu 

obsługi sal konferencyjnych na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne 

Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu” 

1. Zamawiający 

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. 

ul.  Technologiczna 2, 45-839 Opole 

NIP: 7543069732  

REGON: 161506358 

Adres strony internetowej www.pnt.opole.pl, adres e-mail: przetargi@pnt.opole.pl 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż elektronicznego systemu obsługi sal 

konferencyjnych. Załącznik nr 1 stanowi uszczegółowienie zamówienia. 

3. Termin realizacji zamówienia: zgodny z ofertą Wykonawcy nie dłużej niż 30 dni od daty podpisania 

umowy 

4.Kryteria wyboru ofert: 100% cena 

5. Dopuszcza się złożenie oferty: 

Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przetargi@pnt.opole.pl 

W tytule widomości e-mail należy wpisać: „Oferta do zapytania pn. Zakup, dostawa i montaż 

elektronicznego systemu obsługi sal konferencyjnych na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne 

Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”. 

 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

oraz dołączyć do niego podpisane oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 

Nie uznaje się za ofertę informacji podanych w treści e-mail. 

Oferty należy składać elektronicznie w postaci skanów podpisanych dokumentów. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania postępowania na każdym etapie bez podania 

przyczyny. 
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Za datę dostarczenia oferty uznaje się datę wpływu na skrzynkę e-mail. 

6. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 18.03.2019 do godz. 11:00 

 

7. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem  

o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy. 

 


