
Dzierżoniów, dnia 28.08.2019 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z potrzebą zaopatrzenia w tonery/tusze oryginalne - produkty eksploatacyjne Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1, zwraca się z 

zapytaniem o cenę dostawy produktów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek  - tonerów/tuszy 

oryginalnych do budynku PCPR i OZ. 

Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Wartość zamówienia nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 

I. Zamawiający 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia 

ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów 

Tel. 748339895 

Fax: 748339896 

NIP 882-18-04-235 

REGON 890725768 

 

II. Przedmiot zapytania ofertowego 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa partiami artykułów eksploatacyjnych od 01.10.2019 r. 

do 31.12.2020 r., do magazynku mieszczącego się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie i Ochrony Zdrowia ul. Piastowska 1 w Dzierżoniowie, zgodnie z ilością określoną 

indywidualnie każdorazowo przez Zamawiającego. 

2. Artykuły eksploatacyjne dostarczone będą zgodnie z zamówieniami częściowymi złożonymi 

przez Zamawiającego na koszt Dostawcy, według cen jednostkowych określonych w ofercie 

w terminie do 7 dni od przyjęcia danego zamówienia. Zamówienia składane będą za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

3. Artykuły, o których mowa w ofercie, winny posiadać najwyższą jakość, sprawność i 

wydajność oraz muszą być artykułami fabrycznie nowymi, nieużywanymi, wolnymi od wad, 

kompletnymi. 

4. Stosowanie artykułów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę nie może 

powodować uszkodzeń oraz awarii sprzętu. Wykonawca bierze na siebie pełną 

odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanego 

produktu. W przypadku uszkodzenia sprzętu, potwierdzonego przez serwis producenta 

urządzenia, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów naprawy oraz kosztów 

związanych z wydaniem opinii/ekspertyzy. W przypadku trwałego uszkodzenia sprzętu, 

Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia fabrycznie nowego urządzenia o takich 

samych lub wyższych parametrach.  

5. Dostarczane artykuły eksploatacyjne muszą być opakowane w sposób umożliwiający ich 

identyfikację bez konieczności naruszania opakowania. 

6. W przypadku asortymentów, dla których określa się terminy ważności ich zużycia, terminy te 

muszą wynosić co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego. 

7. W przypadku konieczności zakupu artykułów eksploatacyjnych nie ujętych w zapytaniu 

ofertowym, Wykonawca dostarczy je z marżą taką samą, jak dla pozostałych pozycji cennika. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilościach zamówionych tonerów 

określonych w załączniku, który stanowi orientacyjne zestawienie ilości zamawianych 

artykułów. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pojemników po zużytych artykułach 

eksploatacyjnych, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, przy 

zastrzeżeniu, że Wykonawca pokryje całość kosztów związanych z odbiorem i utylizacją 

wymienionych pojemników. Odbiór zużytych pojemników odbywać się będzie każdorazowo 

na podstawie Karty przekazania odpadu. Z chwilą odbioru pojemników Wykonawca 

przejmuje za nie odpowiedzialność. 

 



III. Istotne warunki zamówienia: 
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego 

wzorami formularzy. 

3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, zszyte w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

4. Oferty, dokumenty, oświadczenia składa się w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym 

podpisem. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Oferta zawierająca oczywiste omyłki rachunkowe, pisarskie lub inne omyłki niepowodujące 

istotnych zmian treści oferty, zostanie poprawiona przez Zamawiającego. O fakcie 

poprawienia tych omyłek Zamawiający poinformuje Wykonawcę. 

9. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert. 

10. Najważniejszym kryterium oceny oferty będzie cena brutto. 

11. Ceny określone w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia i obowiązują one do 31.12.2020 r. 

12. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 

14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany lub odwołania poszczególnych warunków postępowania, o czym poinformuje 

Wykonawców drogą elektroniczną, faksem lub w formie pisemnej, 

b) zmiany terminu składania ofert, 

c) unieważnienia postępowania. 

14. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w przypadku: 

a) braku ofert, 

b) odrzucenia wszystkich ofert złożonych w zakresie realizacji danej części postępowania, 

c) braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, 

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć. 

15. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy 

żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. 

16. W przypadku odrzucenia oferty Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, 

Zamawiający może wybrać następną ofertę w kolejności. Dokonanie wyboru oferty następnej 

w kolejności może również mieć miejsce w przypadku uchylania się od zawarcia umowy 

przez Wykonawcę , który złożył ofertę najkorzystniejszą. 

17. Wykonawcy nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi 

lub niepieniężnymi, jeżeli Zamawiający unieważni postępowanie. 

18. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia zaznacza, iż Wykonawca może 

ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu. 

19.  Ofertę cenową należy przesłać na adres: ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów, pok. 416 do 

dnia 11.09.2019 r. do godz. 15.00. Oferta musi być umieszczona w zamkniętej kopercie 

posiadającej nazwę: „Oferta na dostawę artykułów eksploatacyjnych do kserokopiarek i 
drukarek”. 

20. Osoba do kontaktu z oferentami: Katarzyna Nowakowska, tel. 748331614, e-mail: 

k.nowakowska@pcprdzierzoniow.pl 

 

        Dyrektor PCPRiOZ 

        Elżbieta Jabrzyk  


