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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2015
ps1 w oparciu o art. 4 pkt 8 tshwy z dnh 29 $pznia 2004
powadzorn
Postpowanre
(t. j. z 2013r. Dz. U. poz. 907 z p62n. zm.)
publicznych
Pra,r,o zarmwiei

r.

Dyrekcja Powiatowego UzQdu Pracy w Kartuzach, zapnsza do zlo2enia ofert w postqpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, prowadzonym w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt, 8 ustawy Prawo
zam6wieh publicznych (tj. Dz,U. z 2013 poz. 907 z p62n. zm.) na: ,,Dostawa papieru kserograficznego formatu
A4 fl',.

1.

2.

ZAMAWIAJACY:
Powiatowy Uzqd Pracy w Ka(uzach ul. Msciwoja ll 4, 83-300 Kartuzy, woj. pomorskie,
faks 059 691 421 9, sekretariat@pup.kartuzy.ol

tel 058

6811452,

TRYB ZAMoWIENIA:
Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamowieh publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz.
907 z p62n. zm.) o warto6ci niepzekraczajqcej wyra2onej w zlotych rownowarto6ci kwoty 30 000 euro,
udzielane zgodnie z wewnqtznymi procedurami Zamawiajqcego.

3.

PRZEDMIOTZAMoWIENIA:

1)

'100 karton6w
Pzedmiotem zam6wienia jest dostawa papieru kserogralicznego A4 - 500 ryzJ

-

Pzeznaczenie: papier kserograficzny pzeznaczony do dwustronnqo kopiowania w
kserokopiarkach oraz do drukowania w drukarkach laserowych i atramentowych.
Format: A 4
Gramatura: nie mniei ni2 809/m2
,161
CIE
Biel: nie mniej ni2
GruboSc: nie mniejsza ni2 104 mikrony
Kolor: bialy
llo66 ryz: 500 (1 ryza = 500 arkuszy, pakowany w karton po 5 ryz)
Papier musi bye firmowo opakowany i posiadad na opakowaniu nazwq producenta.

Zamawiajqcy dopuszcza zaoferowanie papieru

kseo o lepszych parametrach. Pzez

lepsze parametry zamawiajqcy rozumie parametry pzewy2szajqce swoimi gl6wnymi
wartosciami gl6wne warto6ci podane w opisie pzedmiotu zam6wienia.

podukty, odpowiadaj4 wymaganiom
- W celu potwierdzenia, 2e oferowanejest
poda6 w
marke i nazwe
Zamawiajqcego, Wykonawca zobowiqzany

ofercie

producenta papieru zaoferowanego pnzez Wykonawc9, dopuszcza siq zawarcie
stosownej informacji na formulazu oferty,

2) Rodzaj zam6wienia: dostawa.
3) Czy pzewiduje sie udzielenie zam6wiei uzupelniaiqcych: nie.
4) Wsp6lny Slownik Zam6wieri (CPV): 30197644-2 Papier kserograficzny.
5) Czy dopuszcza sig zloienie oferty czqSciowej: nie.
6) Czy dopuszcza sig zloienie oferty wariantowej: nie.

4.

TERMINREALIZACJIZAMoWENIA:
zam6wienia/zlecenia wystawionego pzez
pzekroczyi
5 dni od daty zlecenia. Wykonawca
Zamawiajqcego. Termin realizacji zam6wienia nie mo2e
dostarczy zamowiony towar do siedziby Zamawiajqcego Adres: lvl5ciwoja ll 4 83-300 Kartuzy, wlasnym

Realizacja zamowienia nastqpi

na podstawie pisemnego

i

na wlasny koszt. Wykonawca w ramach pzedmiotu zam6wienia pneprowadzi
transportem
rozladunek pzedmiotu zam6wienia do magazynu w miejscu wskazanym pzez Zamawiajqcego.

INNE DOKUMENTY:
Formulaz oferty - zatqcznik nI 'l do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

KRYTERIA OCENY OFERT:

1)

Zamawiajqcy wybieze oferte o najkozystnie.iszej cenie 100%.

2)

Na zatqczonym formulazu ofertowym, nalezy pzedstawic cenq ofertowq brutto za wykonanie
pzedmiotu zam6wienia, kt6rq nale2y podai w zlotych polskich cyfrq - z dokladnoSci4 do dw6ch

3)
4)

miejsc po pzecinku oraz slownie.
Cena powinna zawierac wszelkie koszty zwiqzane z wykonaniem pzedmiotu zam6wienia.
W pzypadku kryterium 'Cena" oferta otzyma zaokrqglonq do dwoch mie.isc po pzecinku liczbq
punktow wynikaj4cq z dzialania.

pi(c)=

9*xuax(c)
LI

Pi(C) liczba punkt6w, jakie otrzyma oferta 'i' za kryterium "Cena",
Cmin najnizsza cena s*Y *3:,j:[Hr",iych i nieodzumnvch oferl,
It'|a,,

5)

7.

,.L.vruha

liflla*ffiJakie

mo2e otrzvmac oferla

OfertQ najkozystniejszq bgdzie uznana oferta, ktora
otzyma najwyzszE punktacjq.

pzy uwzglgdnieniu powy2szego

kryterium,

INFORMACJEADMINISTRACYJNE:

1)
2)
3)

Termin skladania olefti 12.1'l'.2015 r. godzina 10:30,miejsce: Powiatowy Uz4d Pracy w
Kartuzach ul. M6ciwoja ll 4 83-300 Kartuzy, pok. nr 20 sekretariat Uzedu.
Termin zwiqzania ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).
Forma oferty: Zamawiajqcy dopuszcza sktadanie ofert w formie pisemnej lub elektronicznie.
Forma oisemna: Ofert? spozqdzonq w jgzyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie,
komputeze lub nieScieralnym atramentem, nale2y umieSci6 w zamknietej kopercie opisanej:
nazwa i adres Zamawia.jqcego, nazrrva i adres oferenta, napis: ,,Oferta na dostawq papieru
kserog ralicznego formatu A4 ll".

Forma elektroniczna: Ofertq w formie elektronicznej jest oferta dozona za po6rednictwem poczty
elektroniczne.i. Oferta elektroniczna winna byd pzygotowana tak jak oferta skladana w formie
pisemnej
skany podpisanych dokumentow nale2y pzesla6 na adres mailowy pracownika
Zamawiaj4cego wskazanego do kontakt6w w sprawie pocedury zam6wienia. W tytule maila
powinna znale26 siq informacja o tym, 2e mail zawiera ofertg na niniejsze zapytanie ofertowe.

-

4)

Niniejsze zapytanie oraz okre6lone w nich warunki mogE by6 pzez Zamawiajqcego zmienione lub
odwolane.

5)

Zamawiajqcy informuje, i2 obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie sig z Wykonawcamr
za pomocqfaksu lub poczty elektronicznej.
Zamawiajqcy odzuci oferte, jezeli:

6)

7)
8)
9)

-

iej tre56 nie bedzie odpowiada6 tre6cizapytania ofertowego,

Zostanie zlo2ona po terminie skladania ofert,
Bedzie niewazna na podstawie odr?bnych pzepisow,
Wynagrodzenie za rcalizacje peedmiotu zam6wienia bedzie platne pzelewem w terminie 14 dni
na podstawie faktury wystawionej pzez Wykonawcq.
Realizacja zam6wienia nastqpi na postawie pisemnego zlecenia z wybranym Wykonawc4
Zamawiaiqcy informuje, 2e w niniejszym postepowaniu wykonawcom nie pzysluguiq srodki
ochrony prawnej okreSlone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieh pu'blicznych

(tekst iedn. Dz. U . z 2013 r., poz. 907 z p62n. zn.).
10) Dane adresowe zamawiaiEgego: powiatowy uz4d pracy w Kartuzach Adres: ul. M6ciwoja
ll 4 g3300 Kartuzy, REGON:191930370 Tetefon: 58 681 .14 52 Ntp: 589 ,t4 36 918.

'll)

Osoby po stronie Zamawia.lqcego uprawnione do porozumiewania siq z Wykonawcami: Pracownik
do kontaKowania sig z Wykonav'/cami udzielania wyjasnieil
dotyczqcych postepowania : Lucyna Gruchala tel.: 58 694 09 05 fax,58 681 42 19 e-mail:

Zamawiajqcego uprawniony

i

Loruchala@Duo.kartuzy.ol.

12) Wykonawca mo2e zwrocic sie do Zamawiajqcego o wyjaSnienie istotnych warunkow udzielenia
zamowienia w godzinach pracy uzedu tj.:7:30 do 15:30.

Zal4czniki:

'1.

Formulaz oferty

ZATW ERDZlt:

