
 
 

 

Gliwice, dnia 14 maja 2015 r. 
 

 

INFORMACJA O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 
Powiat Gliwicki w związku z realizacją projektu "Cyfrowe okno na świat  

w Powiecie Gliwickim" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma zamiar udzielić 

zamówienie na: 

Dostawę 19 licencji oprogramowania antywirusowego AVG AntiVirus, typ 

Business Edition, licencja komercyjna  
 

  

Szczegóły usługi znajdują się w załączeniu w Opisie przedmiotu zamówienia. 

  

Oferty prosimy składać do: 21 maja br. do godz. 15.00 

w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Gliwicach (parter) 

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice 

lub na adres: wi@starostwo.gliwice.pl. 

Decyduje data złożenia dokumentu lub wpływu maila. 

  

W ofercie proszę podać łączną wartość realizacji usługi 

oraz informację o akceptacji warunków ujętych w Opisie przedmiotu 

zamówienia i podsiadaniu wymagań w nim wskazanych. 

 

W temacie maila proszę o podanie nazwy usługi.  

  

Warunki płatność: przelew 14 dni. 

 

mailto:wi@starostwo.gliwice.pl


Opis przedmiotu zamówienia -   
dostawa 19 licencji oprogramowania AVG AntiVirus, typ 

Business Edition, licencja komercyjna. 
 
 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oprogramowania antywirusowego 
AVG AntiVirus, typ Business Edition, licencja komercyjna. 

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Cyfrowe okno na świat  
w Powiecie Gliwickim" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

3. Zamawiający wymaga dostarczenia 19 licencji w/w oprogramowania. 
4. Dostarczone licencje muszą mieć ważność do 30 czerwca 2020 r. 
5. W związku z tym, że oprogramowanie będzie użyczane osobom fizycznym, 

Wykonawca musi dostarczyć licencje na oprogramowanie umożliwiające ich 
przekazanie lub użyczenie bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego 
dodatkowych czynności prawnych i opłat. 

6. W razie konieczności Wykonawca musi dostarczyć nowe numery licencji jeśli 
dotychczasowe nie będą zgodne z nowa wersją programu pomimo posiadania 
aktualnej licencji. 

7. Zamówienie musi być zrealizowane do dnia 5 czerwca br. 
8. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli obu stron. 
9. Płatność przelewem do 14 dni od dnia otrzymania faktury po zrealizowanym 

zamówieniu. 
 

  

 


