
 

Gmina Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany   Rytwiany dnia 11.09.2019r. 

NIP: 8661599179 

OR. 131.3.2019.AC 
 

 

Zaproszenie do złożenia oferty 

 

 

 

1. Zamawiający: 

Gmina Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia pn: „Zakup urządzenia UTM” 

2. Określenie przedmiotu zamówienia 

a) Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego urządzenia UTM STORMSHIELD 

SN510 w ramach programu trade-up - wymiana urządzenia na które kończy się wsparcie  

producenta (U30S-A). 

b) Serwis podstawowy, zakup licencji na okres od  1 styczeń 2019 r. do 31 grudzień 2019 r. dla 

oferowanego urządzenia UTM.  

c) Przeniesienie wszystkich ustawień ze starego urządzenia na nowe. 

c) konfiguracja urządzenia według zaleceń zamawiającego. 

d) 2 godzinne szkolenie z obsługi urządzenia i interfejsu administratora. 

3. Termin wykonania zamówienia: 

- 14 dni od dnia złożenia oficjalnego zamówienia. 

 

4. Termin i sposób płatności: 

Płatność za urządzenie po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag. (przelew 14 dni). 

 

5.  Podstawa przygotowania oferty 

Ofertę należy przygotować w oparciu o w/w informacje. Do udzielenia wszelkich informacji w 

powyższej sprawie upoważniony jest inspektor ds. obsługi informatycznej Artur Czerwiec - 

Urząd Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15, pokój nr 17, tel. 158647940. 

6. Termin i miejsce złożenia oferty 

Ofertę należy złożyć w terminie do 18.09.2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany, 

ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, pokój nr 13 z dopiskiem o treści: „Zakup urządzenia UTM - 

oferta” lub elektronicznie (czytelny skan podpisanego dokumentu) na adres: rytwiany@rytwiany.com.pl  

z tematem wiadomości o treści: „Zakup urządzenia UTM - oferta”.  

mailto:rytwiany@rytwiany.com.pl


 

7. Kryteria wyboru oferty 

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną. 
 

8. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia i zawarcia umowy 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

 
 

Wójt Gminy Rytwiany 

/-/ Grzegorz Forkasiewicz 

 

 

 

 

Załącznik: 

 
 

1.formularz oferty 



 

....................................... 
( nazwa wykonawcy ) 

....................................... 
( siedziba wykonawcy ) 

....................................... 

 

 

 

 
 

Gmina Rytwiany  

ul. Staszowska 15 
28-236 Rytwiany 

 

O F E R T A CENOWA 
 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: „Zakup 

urządzenia UTM”  oferujemy wykonanie przedmiotowego zadania za cenę: 

brutto……………………….. zł (słownie złotych:…………………............................................ 

……………………………………………………………………………………………………) 

1. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2 .Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 

a) …………………………………………………………………… 
*
 

b) …………………………………………………………………… 
*
 

 

 

 

 

 

 

 

 
dnia, ............................................... 

 

 

* 
niewłaściwe skreślić 

 

Podpisano 

............................................................ 

( upoważniony przedstawiciel ) 

............................................................ 
( adres ) 


