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Zapytanie ofertowe 
 

1. Zamawiający 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Piłsudskiego 6 
08-200 Łosice 
Tel./fax 83 357-37-47 
www.mgops.losice.pl 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 14 000 euro, które nie jest zapytaniem 
o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone będzie w związku 
z obowiązującymi „zasadami konkurencyjności”, ustawą o finansach publicznych, z wyłączeniem 
częściowym zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 4 pkt.8 niniejszej 
ustawy. 
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego 
projektu „Społeczność aktywna”.  
 
3. Przedmiot zapytania ofertowego 
 
Kod CPV: 30197644-2 Papier ksero 
Kod CPV: 30190000 – 7 Różny sprzęt i artykuły biurowe 
Kod CPV: 30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów 
Kod CPV: 30192000-1 Wyroby biurowe 
 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa materiałów biurowych  i eksploatacyjnych 

w ramach realizowanego projektu „Społeczność aktywna”. Zamawiający zamówienie podzielił na 2 

części: 

1. Część nr 1: Różne materiały biurowe (załącznik nr 1) 

2. Część nr 2: Tonery (załącznik nr 2) 

 

4. Warunki realizacji zamówienia, do zapewnienia których zobowiązany jest Wykonawca 

a. Cenę za przedmiot zamówienia wykonawca przedstawia w Formularzu ofertowym 
stanowiącym Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania. Wszystkie ceny jednostkowe i 
wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi być 
podana w PLN cyfrowo, dla poszczególnego rodzaju materiałów osobno i podliczona zbiorczo 
dla całości zamówienia. 

http://www.mgops.losice.pl/
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b. Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty dostawy zamówionych materiałów biurowych i/lub 
eksploatacyjnych do siedziby biura projektu (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Łosicach). 

c. Materiały biurowe powinny być zapakowane w pudła kartonowe w sposób zapewniający ich 
nienaruszalność i umożliwiający transport bez szkody dla zawartości. 

d. Materiały eksploatacyjne (oryginalne) powinny być zapakowane w sposób zapewniający ich 
nienaruszalność i umożliwiający transport bez szkody dla zawartości. 

e. W przypadku dostarczenia materiałów biurowych i/lub eksploatacyjnych niezgodnych z 
warunkami zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być 
zrealizowana w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest 
wymienić wadliwe materiały na nowe, wolne od wad. 

f. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  
g. Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu i z nazwą 

w formularzu cenowym. Również cena towaru wykazana na fakturze musi być zgodna z ceną z 
formularza cenowego. 

h. Płatność za zamówione realizowana będzie na podstawie dostarczonej wraz z materiałami 
biurowymi i/lub eksploatacyjnymi  faktury VAT z odroczonym terminem płatności – 21 dni. 

 
5. Sposób przygotowania oferty 
a. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie, komputerze lub 

czytelnym pismem ręcznym z zgodnie z załącznikami dołączonymi do niniejszego zaproszenia. 

b. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.  

c. Oferty nie czytelne zostaną odrzucone.  

 

6. Ocena oferty 
a. Cena - 100%  
 

Cena oferty najtańszej 
------------------------------- x 100 = liczba punktów 
Cena oferty badanej 

 
b. Zamawiający wybierze wykonawcę na podstawie złożonych ofert. 
c. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że  

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli 
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

d. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie 
zamówienia jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. 

e. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Ośrodka www.mgops.losice.pl 
f. Wyłoniony wykonawca zostanie poinformowany o wyborze oferty w terminie nie późniejszym 

niż 3 dni od daty wyłonienia Wykonawcy. 
 
7. Termin i miejsce składania ofert 
Oferty można składać osobiście, listownie, faksem, pocztą elektroniczną : 

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

http://www.mgops.losice.pl/
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ul. Piłsudskiego 6 

08-200 Łosice 

fax. 83 357-37-47 

email: mgops_losice@interia.pl 

w terminie do 12.08.2013 r. do godz. 15.00 

 

8. Informacje dodatkowe 
a. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

- odwołania postępowania, unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyny 

- zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty 

- zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, zmiana terminów będzie ustalona 

z Oferentem, którego oferta okaże się najkorzystniejsza 

- żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania 

- żądania oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczanie 

Zawodowe 

b. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Jarosław Pietruszewski – kierownik 

projektu, tel. (83) 357-37-47 wew. 25. 

 

 
Załączniki: 
1. załącznik nr 1 – formularz ofertowy (różne materiały biurowe) 
2. załącznik nr 2 – formularz ofertowy (materiały eksploatacyjne) 
3. załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
4. załącznik nr 4 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 


