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Gdynia, 13.05.2013
Monolit IT Sp. z o. o.
ul. Batorego 28-32
81-366 Gdynia
NIP – 9581559385 REGON - 220431534

Firma Monolit IT Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów
wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Tytuł projektu: „Automatyzacja procesów biznesowych w zakresie obsługi informatycznej oraz
integracji zamówień dostawców sprzętu informatycznego”
Nr umowy UDA-POIG.08.02.00-22-051/12
W związku z powyższym firma Monolit IT Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w
postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest zakup licencji Microsoft Windows
Server Enterprise 2008 R2 MOLP.
Przedmiotem zamówienia:
licencja Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 MOLP– szt. 1
Przeznaczenie ogólne:
 obsługa wymagań dotyczących obciążenia i używanych aplikacji
Przy wyborze oferty firma będzie kładła główny nacisk na wydatkowanie środków w sposób
celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych
nakładów.
Wybór wykonawcy nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
• 100% cena
Oferty powinny zawierać numer, nazwę oferenta, datę, dane osoby kontaktowej, nazwę i opis
oferowanego produktu wraz z parametrami technicznymi, wartość netto oraz brutto, warunki
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płatności, okres ważności oferty, termin i warunki dostawy. Oferty winny być zgłoszone w
formie pisemnej w języku polskim lub angielskim. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych.
Termin wykonania zamówienia: 31.05.2013
Beneficjent może zmienić warunki udzielenia zamówienia lub unieważnić postępowanie
konkursowe.
Oceny ofert dokona specjalnie powołana w tym celu komisja.
Osobą do kontaktu ze strony beneficjenta jest:
Ewa Doskocz
58 763 30 16
ewa.doskocz@monolit-it.pl
Zapraszamy zainteresowane firmy do składania ofert na adres pocztowy:
Monolit IT Sp. z o. o.
ul. Batorego 28-32
81-366 Gdynia

lub bezpośrednio w siedzibie firmy:
Monolit IT Sp. z o. o.
ul. Batorego 28-32
81-366 Gdynia
Istnieje możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej na adres Wnioskodawcy
ewa.doskocz@monolit-it.pl z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy,
Wykonawca w ciągu 2 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o wyborze oferty
dostarczy do Biura projektu wymagane dokumenty w wersji papierowej pod rygorem uznania
oferty za nieważną.
Termin składania ofert do dnia: 24.05.2013

