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ZAPYTANIE OFERTOWE 9/2014 PO IG

1. Przedmiot zapytania

W związku z realizacją przez Gminę Zawidz projektu pn."Zawidz e Connect" współfinansowanego z

budżetu  Unii  Europejskiej  w ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne

-zwiększenie  innowacyjności  gospodarki,  Działanie  8.3  Przeciwdziałanie  wykluczeniu  cyfrowemu

-elnclusion, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na niżej wymienione materiały biurowe:

Lp. Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto

1. Toner do HP 1010 - oryginał

2. Toner do HP 1010 - zamiennik

3. Papier kserograficzny A4, gramatura: 
80 g/m2, białość: Cie 146, opakowanie 
1 ryza (500 ark.)

4. Skoroszyt kartonowy A4; wykonany z 
białego   kartonu   o   gramaturze   250 
g/m2

5. Segregator A4/75

oklejony na zewnątrz poliolefiną, 
wewnątrz papierem
 - na grzbiecie otwór na palec
 - na dolnych krawędziach metalowe 
okucia - dwa -otwory na przedniej 
okładce
-grzbiet 75mm
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6, Segregator A4/50
oklejony na zewnątrz poliolefiną, 
wewnątrz papierem - na grzbiecie 
otwór na palec - na dolnych 
krawędziach metalowe okucia - dwa 
otwory na przedniej okładce - grzbiet
75 mm

7. Skoroszyt kartonowy A4, z oczkiem do
wpięcia do segregatora, wykonany z 
białego kartonu o gramaturze 250
g/m2.

8, Koszulka do segregatora A4, op. 100 
szt., groszkowa.

Wykonane          w          folii          PP, 
multiperforowane,            standardowe, 
opakowanie zawiera 100 koszulek w 
folii.

9. Koperta C6 SK biała, op. 1000 szt. 
Koperta C6( 114x  162 mm) 
samoprzylepna biała, opakowanie 
zawiera 1000 kopert.

10. Koperta B4 HK rozszerzana z 
rozszerzanymi bokami i dnem (250 x 
353 x 38mm) biała lub brązowa z 
samoprzylepnym paskiem.

RAZEM

2. Tryb postępowania

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wartość 

szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro ( art.4 ust.8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity ( Dz. U. z 2013 r.,poz 907 z 

późn. zm)

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

a. Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do „Zapytania

ofertowego" ,

b. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w „Zapytaniu ofertowym".

c. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
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d. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy

na zewnątrz.

5. Miejsce, terminy i sposób składania ofert:

a. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Zawidzu, ul. Mazowiecka 24,

09-226Zawidz Kościelny, osobiście, pocztą pod w/w adres lub pocztą elektroniczną na adres

 koordynatorpoig@zawidz.pl, za datę wpływu uznaje się datę wpływu do urzędu (nie datę nadania).

b. Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć       do dnia 17,09.2014 roku do       godz.       10:00  ,

c. W przypadku ofert składanych osobiście lub pocztą, ofertę należy złożyć w zamkniętym i

nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem:'" Materiały biurowe

8.3 POIG "

d. Oferty złożone po terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań, nie będą

rozpatrywane

6. Opis kryteriów wyboru oferty

e. Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty

*Cena - 100%

1. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w

niniejszym zapytaniu ofertowym.

 2.Oferta musi zawierać ostateczną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

3. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich, na

podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury.

5. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w druku „FORMULARZ OFERTY"

spowoduje odrzucenie oferty.

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres 

wykonawcy, zostanie przekazana niezwłocznie po dokonaniu wyboru.
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8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy/zlecenia zostanie przekazana telefonicznie i/lub e-

mailowo wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

9. Integralną częścią niniejszego „Zapytania ofertowego" stanowią następujące załączniki:

a. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

przyczyny

Wójt Gminy Zawidz

(-) Wojciech Gajewski


