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Warszawa, 18 VII 2012 
 
Uniwersytet Warszawski 
Instytutu Historyczny                

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 

00-927 Warszawa 

d.purchala@uw.edu.pl 

 

 

 

Zapytanie ofertowe  

(dotyczy zakupu 6 szt. routera Linksys WRT54GL) 

 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

 
Uniwersytet Warszawski 

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 

00-927 Warszawa 

NIP 525-001-12-66 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostarczenie 6 szt.  routera Linksys 
WRT54GL. Faktura powinna zostać wystawiona na Uniwersytet Warszawski z 14-dniowym 

terminem zapłaty. Należność zostanie uiszczona przelewem z konta UW. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 
Linksys WRT54GL 

• złącza WAN: 1 x RJ-45 10/100  
• LAN 4 x RJ-45 10/100 (automatyczne wykrywanie przeplotu)  
• obsługiwane standardy: 802.11g, 802.11b  
• obsługiwane protokoły: TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI  
• zarządzanie przez przeglądarkę WWW  
• dodatkowe funkcjie: blokowanie stron WWW, filtrowanie adresów IP i MAC, filtrowanie 

portów  
• filtrowanie adresów MAC sieci bezprzewodowej, SPI Firewall, NAT, obsługa VPN 

(przepuszczanie VPN), DDNS (Dynamic Domain Name System), DMZ hosting, DHCP 
server  

• Moc nadajnika: 18dBm  
• szyforwanie WEP 64-bit lub 128-bit  
• możliwość podłączenia zewnętrznej anteny ze złączem R-TNC  
• Urządzenie bazuje na oprogramowaniu GPL (możliwa zmiana oprogramowania na 

alternatywne)  

 
 GWARANCJA: 

Min. 24 miesiace 
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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
 Oferta winna być zrealizowana do dnia 26 lipca 2012 roku.  Przedmiot zamówienia powinien 

zostać dostarczony na adres: Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, 

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Faktura winna być wystawiona na Uniwersytet 

Warszawski z okresem 14-dniowej płatności 

 

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
  

 Oferta powinna być: 

-sporządzona na załączonym formularzu 

 - opatrzona pieczątką firmową, 

 - posiadać datę sporządzenia,  

 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

 - podpisana czytelnie przez wykonawcę.  

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

d.purchala@uw.edu.pl , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Dominik 

Purchała, Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie 

Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa do dnia 20 VII 2012 r. do godz. 15.00.  

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  20 VII 2012 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej 

oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.bihuw.pl (w zakładce: 

nowości i ogłoszenia) najpóźniej 21 VII 2012 r. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

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

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

VI. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 100% - cena 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze oferty Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej (www.bihuw.pl w 

zakładce: nowości i ogłoszenia) oraz telefonicznie i mailowo skontaktuje się z wybranym 

oferentem.  

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 225524556, mobile: 501510715, fax 

225524560, e-mail: d.purchala@uw.edu.pl   

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

 

Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Postępowanie nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 4 

pkt. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r., nr 223, poz. 1655) 

ze 

względu na wartość zamówienia oszacowaną poniżej 14.000 €. 
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FORMULARZ OFERTOWY 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18 VII 2012 roku 

 

Dane Wykonawcy: 
 

………………………………………………………. 

 

……………………………………………………….. 

 

……………………………………………………….. 

 

Tel: ………………………………………………… 

 

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………… 

 

Data: ……………………………………………… 

 

 

1. Oświadczamy, że oferujemy następujący przedmiot zamówienia za następującą cenę: 

 

Linksys Wireless-G Broadband Router - WRT54GL 
 

L

p 

Rodzaj zamówienia Jednostka Ilość Cena netto  Cena brutto 

1 Linksys Wireless-G Broadband Router - 
WRT54GL 

Sztuka 6   

Łączna cena oferty 

 

(słownie ……………………………………………………………………………………………………………….) 

 

 
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty 

 

 

…………………………………………………………

… 

(podpis i pieczątka) 


