
 

Zintegrowany System Zarządzania 
Procedura zakupy 

ZSZ/ P-7.4-01  
Opis przedmiotu zamówienia                                                        

na dostawę licencji Microsoft Windows 

 

z dnia 3103.2014 r. Znak: LK/P-13/2014  

        

I.  Zamawiający: 

Miejskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  Spółka  z o.o.  w  Toruniu  przy  

ul. Grudziądzkiej 159 

NIP: 879-016-92-80;  REGON: 870525973;  KRS: 0000151221;  

 Kapitał zakładowy: 8.469 500 PLN 

 

II. Przedmiot zamówienia: 

Dostawa licencji Microsoft Windows w następującym asortymencie i ilości: 

1. Licencja Microsoft Windows 8.1 Uaktualnienie - WinPro 8.1 SNGL Upgrade OLP NL 

[FQC-08190] – 1 licencja na 21 komputerów. 

III. Wymagania do przedmiotu zamówienia: 

1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w formie elektronicznej informacji 

na adres dariusz.wroblewski@mpo.torun.pl, potwierdzających wystawienie 

przedmiotowych licencji na Zamawiającego, umożliwiających pobranie 

unikatowego klucza produktu oraz obrazów nośników instalacyjnych w wersjach 

32 i 64 bitowych dla systemów operacyjnych Windows 8.1,  Windows 7 

Professional. 

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt. 

IV. Termin wykonania zamówienia : do 15.04 2014r. 

V. Termin płatności – 21 dni od daty wpływu faktury VAT do Zamawiającego. 

 

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  lub wariantowych. 

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu. 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej. 

2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.      

   

 VIII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami  - Dariusz Wróblewski    

Specjalista ds. Informatyki , nr telefonu 56 63 98 168. 

 

IX. Składanie ofert 

Oferty sporządzone według formularza ofertowego należy składać w zamkniętych kopertach  

z napisem „Dostawa licencji Microsoft Windows” w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) 

do dnia 07.04.2014 r.  godz.13
00

 .  Termin otwarcia  ofert  07.04. 2014 r. godz.13
30

. 

Okres związania z ofertą  - 30 dni. 

mailto:dariusz.wroblewski@mpo.torun.pl


 

X. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : 

Cena – 100% 

 

 

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – 

wyłączone spod rygorów przepisów ustawy.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Informację na temat wyboru oferty 

najkorzystniejszej Wykonawcy mogą uzyskać na wniosek złożony do osoby uprawnionej  

do kontaktów z wykonawcami. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (D.U z 2013 

roku poz.  907 z póź. zm. ), 

 

Zawarcie umowy 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza  zostanie o tym fakcie 

poinformowany w sposób pisemny (fax. lub  droga elektroniczna pod wskazany w ofercie 

adres)  i wezwany do zawarcia umowy.   

 

Załączniki : 

1. Projekt umowy 

2. Formularz ofertowy          

           

     


