MUZEUM
HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE
tel./fax (41) 330-45-50; 265-36-51
27-400 Ostrowiec Św.,ul.Świętokrzyska 37
NIP 661-10- 33-606, REGON 291233313

Sudół, dnia 07.01.20 16r.

AT.260.4.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 4/2016

I.

Zamawiający:

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św., ul. Świętokrzyska 37,27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski., tel. 41 33045 50, www.muzeumostrowiec.pl. e-mail: sekretariat@krzemionkLinfo
II.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa informatyczna Muzeum Historyczno-Archeologicznego.
2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1). Zarządzanie systemami informatycznymi oraz koordynacja działań zapewniających sprawne
funkcjonowanie i zabezpieczenie systemów informatycznych Muzeum przed niepowołanym
dostępem,
2). Zarządzanie oraz sprawowanie nadzoru nad sieciami komputerowymi Muzeum,
3). Zarządzanie, sprawowanie nadzoru oraz serwis urządzeń komputerowych Muzeum,
4). Nadzór nad wprowadzeniem ewentualnych nowych systemów informatycznych oraz zapewnienie
ciągłości ich pracy ze strony technicznej, z uwzględnieniem już działających w Muzeum systemów
MUSNET i RAKS.
5). Maksymalny czas reakcji na zgłaszane usterki wynosi do max. 8 godzin od chwili zgłoszenia.

ID.

Termin wykonania zamówienia:

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.02 2016r. do 31.12. 2017r.
Wynagrodzenie będzie płatne w stałych miesięcznych kwotach, fakturowanych na koniec każdego
mIeSIąca.
IV.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, powinna zawierać cenę brutto za cały okres
wykonania zamówienia tj. od 01.02.2016r. do 31.12.2017r.

v.

Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w sekretariacie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki,
Sudół 13Sa, 27-400 Ostrowiec Św., lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sekretariat@krzemionki.info
do dnia 19.01.2016r. do godz.10.00.
2.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 19.01.2016r., o godz. 10.10. a wynik wyboru
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 15.00 w Muzeum Archeologicznym
i Rezerwacie Krzemionki, Sudół 13Sa oraz na stronie internetowej www.bip.muzeumostrowiec.pl

3.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VI.

Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów:
Całkowita cena oferty - 100%
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Dyrektor Muzeum
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Załącznik do zapytania ofertowego nr 4/2016
pieczęć oferenta

miejscowość, data

MUZEUM HISTORYCZNO - ARCHEOLOGICZNE
ul. Świętokrzyska 37

w Ostrowcu Św.

27-400 Ostrowiec Św.

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

Telefon:

e-maił:

NrREGON:

.
.

Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy płatnikami VAT
Nr NIP:

.

CENA OFERTY
Cena za cały okres wykonywania obsługi informatycznej Muzeum Historyczno -Archeologicznego
tj. od 01.02.2016r. do 31.12.2017r.wynosi

zł brutto, słownie

......

.
brutto.

podpis

