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NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz 

Pl. Kaszubski 8,  pok. 201, 81-350 Gdynia 

tel. + 48 505 444 195; e-mail: info@jcgroup.pl 

www.jcgroup.pl 

 

ROZEZNANIE RYNKU 

Nr 1/RR/IwS/11.4.3/2020 z dnia 12.11.2020 r. 

 

J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz realizująca (w partnerstwie z Liderem projektu: Business 

Center 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach) projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach RPO WŚ 2014-2020, nr umowy RPSL.11.04.03-24-02C5/19, pn. „Inwestycja w siebie – 

bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe”,  zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego 

zadania: 

Zakup i dostawa 876 sztuk nośników pamięci PenDrive 8GB minimum USB 2.0 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem rozeznania rynku jest zakup i dostawa 876 sztuk nowych nośników pamięci PenDrive 8 GB, 

które Zamawiający rozda uczestnikom szkoleń językowych i komputerowych. PenDrivy muszą posiadać 

unijne oznakowanie w postaci grawerowanych logotypów – Unii Europejskej oraz EFS. Wzory logotypów 

dostarczy Zamawiający. 

 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

30234600-4 Pamięć flash 

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 i dotyczy rozeznania rynku. Niniejsze rozeznanie 

rynku nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i jest dostępne na stronie internetowej 

Zamawiającego www.jcgroup.pl Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest 

współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

III. INFORMACJE DODATKOWE  
1. Zamawiający poszukuje 1 Wykonawcy. 

2. Miejsce dostarczenia zamówienia: Gdynia (81-350), Plac Kaszubski 8/201 

3. Termin realizacji: listopad-grudzień 2020, nie później jednak niż w ciągu 20 dni od informacji o 

rozstrzygnięciu. 

4. Oferta cenowa powinna być przekazana mailowo na adres: ukowalska@jcgroup.pl, zgodnie  
z załącznikiem nr 1 do niniejszego rozeznania rynku, nie później niż do godziny 23:59, dnia 19.11.2020 r. 

5. Cena całościowa zamówienia powinna zawierać podatek VAT oraz koszt dostawy. 
6. Sprzęt musi być fabrycznie nowy. 

mailto:ukowalska@jcgroup.pl


 

 
 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  
Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych,  

Poddziałanie: 11.4.3. Kształcenie ustawiczne - konkurs 
 

 
 

2 
  

 
Załącznik nr 1 do rozeznania rynku nr:  Nr 1/RR/IwS/11.4.3/2020 z dnia 05.11.2020 r. 

 
Nazwa Oferenta: ….................................................................................................................................. 

Siedziba: ……..………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Adres do korespondencji:......................................................................................................................... 

NIP: ……………………………………… REGON: ………………………………………  KRS: …………………………………………… 

Adres e-mail: ....................................................... Telefon: ........................................................ 

 

W odpowiedzi na zapytanie otrzymane od J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz 

składam ofertę na  

Zakup i dostawa 876 sztuk nośników pamięci PenDrive 8GB  

 

 

w cenie brutto za jedną sztukę ……………………. zł (słownie: ………………….……………………………….). 

 

Wartość brutto  całości zamówienia:  …………………… zł (słownie: …………………………………………………………… 

………………………………….……………………………………………………….…….…..). 
 

 

 

 

 

OŚWIADCZAM/Y, ŻE: 

– zobowiązuję/-emy się do zawarcia umowy z Zamawiającym według wzoru przedłożonego przez 

Zamawiającego, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego; 

– wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem 

w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych 

danych i ich upublicznienia w protokole wyboru). 

 

 

 

 

 

 

         …….............................................................. 
 Data, podpis i pieczątka Oferenta 

 


