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Rejowiec Fabryczny, dnia  28.02.2022 r.  

 

Szacowanie wartości zamówienia 

 
 

W ramach przygotowania do realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym- Granty PPGR” w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące 

realizacji projektu grantowego. 

 

Kody CPV: 

30213100-6 Komputer przenośny 

 

Zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia dla wydatków na: Zakup sprzętu 

komputerowego w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w 

rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 

REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 

dotyczące realizacji projektu grantowego  

Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem formularza, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania  

o cenę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, 

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

Ofertę złożyć można osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16, 

22-170 Rejowiec Fabryczny lub drogą e-mail na adres: osp@ug.rejowiec.pl w terminie do dnia 

09.03.2022 r do godz. 10:00. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na 

kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego- Wsparcie 

dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 82 5664-545 z Panią Agatą Laskowską  

w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30. 

Urząd Gminy w Rejowcu Fabrycznym informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku  

i oszacowania wartości zamówienia a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 

66 Ustawy Kodeks cywilny i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy - 

Prawo Zamówień Publicznych. Ponadto Urząd Gminy w Rejowcu Fabrycznym informuje, że właściwe 

postępowanie ofertowe odbędzie się po oszacowaniu wartości zamówienia.  

 

                                                                                                 /  Zdzisław Krupa 

                                                                                        Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny/ 

 

 

Zał. 1 Wzór formularza 

Zał. 2 Parametry zestawu komputerowego 

 

 

 


