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ZAPYTANIE OFERTOVTE Nr 712017.

l. Zamawiaj4cy

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony RoSlin i

ul. Grunwal dzka 2508, 60 -166 P oznafr

NIP 7 7 9 -21 -72-446, Regon 634298402

tel.061 860-59-00, fax 061 868-58-84

2, Przedmiot zam6wienia I nazwa

Sukcesywna dostawa materialdw eftsploataoy

i kopruj4cych, bgd4cych na wyposaie4iu WIORiN

Podstawa - niniejsze postgpowanie w sprapie

kwoty okreSlonej w art. ,t pkt. 8 ustawy Prawo

zgodnie z Prawem Zam6vaert Publicznycb, oraz

Niniejsze zapytame ofertowe jest opublikowane na

(www.piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie) w zakladce,

jednoczeSnie 7-aproszenie do skladania ofgrt przez

zaintere s owanych niniej s zym zapytantem.

3. Opis przedmiotu zam6wienia

Przedmiot zam6wienia obej muj e :

sukcesywn4 dostawg material6w eksploatdcyjnych do

v'rykazu toner6w stanowi4ce go zalqczntk ilr 2 do niniej

3.Termin wykonania zam6wienia

12 m-cy od daty podpisania umowy.

4. Wymagania formalne wobec wykonawc6w

Wymaganym j est, aby Wykonawc a wykazl,aN, 2e:

- prowadzi dziatalno((, w zgkresie sprzedary i dostawy

- dostarczy przedmiot zamdwienia na wlashy koszt,

- kuhdorazowo wystawi fakturg przelewow4 z min. 14 terminem platnoSci,

Nasiennictwa Poznaniu

Poznari, 27.04.2101'V r.

do urzqdzeri drukuji4c5'cfo

Poznaniu.

szacunkowej warto6ci niZsz:ej od

publicznych jest prowaclzone

i re gulacj am i Zanavnqi 4cer go.

ie internetowej Zanaviaj4cego

5wienia publicme", stanclwi4c

potencj alnych Wykonarvo6w

drukuj4cych i kopiuj4cyc;h wg

zapytania.

iotowych artykul6w,



5. \ilytyczne dla wykonawc6w dot. przygotowania

Ofertapowinnazatireralpornhszeinformdcje:

1) ceng za wykonanie zam6wienia (wypelhiony

oraz nastgpuj 4ce dokumenty:

- podpisze umowg na wykonanie przedmiopu zam6Wienitl

- posiada wymagane atesty dopuszczaj4ce po obrotu,

Cig?ar vtykazaniaspetnienia ww. wymog6lry lezy po

2) ceny jednostkowe - wypelniony za\qczlikm 2,

3) r'eferencje potwierdzajqc:e nalezryte wykonanie podo

4) oSwiadczenie o:

- wszystkie oferowane tonery s4 w 100% nowe,

nieuzupelniane na bazie ory ginalnych opakowarilk artid';y

- posiadaniu wszystkich niezbgdnych atest6w lub

zgodnoS6 wszystkich zbrniennych lub

polskimi normami,

- kompatybilnoSci z vrrykagarrymi urzqdzQrnami

wgl4du Zamawiaj4cego na j ego proSbg),

- oraz w przypadku rnaterial6w fiwnowaimlcUz

patentowych ani wlasnoSci intelektualnej producent6w,

5) aktualny wypis z Centalnego Rejestru Dziat.

wystawienia),

6. Zasady wsp6lpracyo kt6re bgdq4awarte w

Zam6wiente realizowane bgdzie na podstawie umowy pi

w niniejs4nn zapytaruu ofertowym. Wykqnawca zobovvi

bezpo5rednio przez osobg/y wymienionqle * ofercie.

pisemnej zgo dy Zamawiaj 1ce go.

7. Proces i kryteria wyboru Wykonawcy

Oferty bgd4 najpierw poddane ocenie forlnalnej - ze

potwierdzenie posiadania wiedzy i doSwiadczeria, d

technicznym i osobowym oraz zdolno5ci4 finansowq

|wg wzoru (zalqcznkff 3).

flre5ci 
oferty

ofertowy - zalacmik nr I)

dostaw (minimum 2),

kowane / nieregenerowme /

, potwierdzajqcych jakoSd i

rownowaznyc rnaterial6w eksploatacyjny;tr z

nr 2 (wszystkie ertestty do

o nienaruszaniu praw

j lub KRS (max 3 mies. od daty

nej, opisuj4cej wymogi za,warte

e sig do wykonania zam6wienia

any 'w tym zakresie wyrnagaj4

na: kompletno5d ofr:rty oraz

ia odpowiednim potencjalem

wykonania zam6wienia. W tym

podanych informacji.



Zartawraj4cy tlokona nastgpnie por6wnarlia i wybpru stniejszej oferty. Kryterium

waruriki formalne bedzie, cefia za

wykonanie przedmiotu zam6wienia. Stosolvanie

stanowi podstawow4 zasadg oceny ofert. V.a naj

h obliczeri przy ocerrie ofert,

zostanie uzrp.rxa oferta. llit6ra

uzyska najwyZsz1liczbg punkt6w obliczo{rych w oparciiu nizej ustalone kryteria okrerilone

w ruzej przedstawionych informacjachl Oferta iajqca w najvry2:,szym stopniu

wymagania oll:rqa maksymaln1 liczbg punkt6w. ofertom, wypehriaj4cym

wymagania kryterialne przypisana zostaniei odpowiednic ej sza (proporcj onalnie mniej sza)

liczbapunkt6w.

Kryteria oceny ofert - cena oferty 100 % obliczona wedhrg

mlruma{Ra

Cena badanej af€rty brutto

Uzyskana iloS6 punkt6w badanej oferty zostanie ptzez wagg tego kryterium,==, 100

%. Wynik bgdzie traktowany jako warto$i punktowa o w kryterium cena oferty.

Zamawiajqcy dla potrzeb oceny oferty, kt6rej wyb6r

podatkowego zamawiajqcego, zgodnis z pqzepisami o

do powstania obowiqzku

od towar6w i uslug w zalresie

dotyczqcym wewn4Irz wsp6lnotowego natycia towar6rn, do przedstawionej w niej

ceny wymagany podatek qd towar6w i uslug, kt6ly nri y obc,wi4zek wplaci6 zS5odnie z

obowi4zuj 4cymi przepisami.

8. Termin i miejsce zloLenia oferty lra realizacjg

Oferta powinna odpowiadad w petni na iapylante powinna okreSlad Wykoniewcg

stanowi4cym zal4czntk nr I do

niniej sze go zapytania ofertqwe go.

Oferryprosimy przesyla(, do 11.05.2017 r goilz.14.00 na

Wojew6dzki Inspektorat Oohrony Ro6lin i Nasienniqtwa

ul. Grunwal dzka 2508, 60 -766 Poznan

tel 061 860-59-28, fax 061 868-58-84



D o datkowych informacj i na temat zapyan\a ofertowe go

Dziat Administracyjny 061 860-59-28, e-mail:

9. Termin zwi4zania z ofertq

Termin z.uirqzmia z ofertq - 30 dni. Bieg terminu

oznaczonego na skladanie ofert. Zanawl,Easy mole

ofert4 o oznaczony okres, ttre dtahszy jednak niz kolejne

powiadomi Wykonawc6w, a ci podejm4 dgcyzjE, czy

10. Zal1czniki:

ZalEczmk nr I - Formularz ofertowy.

ZaNqczrttkm 2 - Wykaz toner6w i sprzgtu ko

Za\4cznk nr 3 - W z6r uniowy.

siq wraz z uptywem terminu

wym6g termin ntriqzania

dni. O fakcie tym Zamavnnjqcy

4qwfimo(6, oferry"

piuj4cego V/I RjN w Poznaniu.

powajzaruem

ZAST


