
WOJEWODZKI IhISPEKTORAT
OCIIRONY ROSLIN I ]..IASIENNICTWA

W POZNANIU
60-f 66 f'joznan. ul. Crunwaldzka 2508
tel, 6l 860 5900, (rl 860 59 ll. fax 61 868 58 84

li.EooN 634298402. NrP 779-2 1-72-446 (S)

Zaproszenie do skladania ofert Nr 3/2019

wDA.2"5.2019

1. Zamawiajqcy

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Ro6lin i Nasiennict.wa w

ul. Grunwaldzka 2508, 60 -I 66 P oznaA

NII' 779-2 1 -72-446, Regon 634298402

tel.061 850-59-00, fax 061 868-58-84

2. Przedmiot zam6wienia / nazwa

3. Opis przedmiotu zam6wienia

Przedmiot zam6wienia obejrnuj e :

3.Termin wykonania zam6wienia

72 m-cy od daty podpisania umowy.

4, Wymagania formalne wobec wykonawc6w

Wyrnaganym jest, aby Wykonawca wykaz:al, ize..

sukcesywn4 dostawg material6w eksploataoyjnych <1o vrz1dlefidrukuj4c.ych i kopiuj4cycS wg
wykazu toner6w stanowi4oe go z,il}cznik tr 2 do niniejsz egd, zapytania.

foznaniu

Sukcesywna dostawa material6w eksplroatac

i kopiuj4cych, bgd4cych na wyposa2eniu

Podstawa - niniejsze postgpowanie w sprawi<r

kwoty okreSlonej w art. 4 pkt. 8 ustavrry P

zgodnie z Prawem ZamowienPublicznyclh ora

Niniejsze zapylanie ofertowe jest opubliko

(www.piorin. gov.pllwiorir./wielkopolskie) w
jednoczeSnie zaproszenie do skladania ofert

zairLteresowanych niniej sz'gm zapytaniem,,

- prowadzi dzialalnoSc w zakresie sprzed

- dostarczy przedmiot zamowieni a na wla

- kazdorczowo wystawi fakturg przelewo



- podpisze umowg na wykonanie przedmiotu z

- posiada wymagane atesty dopuszczaj4ce do

CrEZar Wkazania spelnierria ww. wymog6w lt

5. Wyfyczne dla wykonawc6w dol;. przygotowania freSci oferty

Oferta powinna zawierad poniZsze informacje:

1) ceng zu,rwykonanie zam6wienia (wypeltniony FormuLlarz qfertowy - zalqcznlknr l)
oraz nastgpuj 4ce dokumenty:

2) c,eny jednostkowe - wypelniony zalqcz:nrk nr 2,

3) referencje potwierdzajqae nale?Tte wykonanie podobnycd <lostaw (mirnimurn 2),

4) oSwiadczenie o:

- wszystkie oferowane tonery s4 w 1Cr0%

nieuzupelniane na bazie orygrnalnych opekovr

- posiadaniu wszystkich niezbgdnych atest6w I

i zgodno$i wszystkich zarniennych lub rtiwnowaZnych material6w eksplloatacyjnych

z polskimi normami,

- kompatybilnoSci z wykazanyrni urzqdzreniami - wg

wgl4du Zamawiajqcego na jego proSbg),

zalQcznrka nr 2 (wsz;fstkie atesty do

- otaz 'w przypadku material6w r6wno,wa2n'ychlzamfennych o nienarus:zaniu praw

patentowych ani wlasnoSci intelektualnej proclucent6r,rr,

5) aktualny wypis z Centralneeo Rejestru Dzial. Gospodarcfej lub KRS (max 3 nries. od <laty

wystawienia),

bezpoSrednio przez osobg/y wymienionq/e 'w ofercie. Zfiiany
pisemnej zgo dy Zamawiajqcego,

7. Proces i kryteria wyboru Wykonawcy

Oferty bqd4 najpierw poddane ocenie formallnej - ze, wzg\E<lu na: kompletnoSc oferty c,raz

potwierdzenie posiadania,wiedzy i doSwiadci.enra, dysponlwania odpowiednim llotencjaJem

oprsuJ 4ceJ wymqgl zawafte

do wl,Penutt ia zarnowi enra

w tym zaklesie: wyrnary5ajq

technicznym i osobowym oraz zdolnoSci4 linansow4 do wykonania rzam6wienia. W tym
zakresie Zamawiajqcy rezerwuje sobie prawo do sprau'dzenia podanych inforrnacji"

2

qL



Zamawial1cy dokona nastgpnie por6wnania i wyboru najkorzystniejszej ofbrty. Kryterrium

wyboru najkorzystniejszej oferty spelniaj4cej uryzej opisan$ warunki formalne bEdzie cena za

wykonanie przedmiotu zam6wienia. Stosowamie matermatygznych oblic:zen przy openie ofert,

stanowi podstawowq zasadE oceny ofert. 7,a najkorzystnie]jsz4 zostanie uznana oferta., kt6ra

uzyska najwyZszqhczbg punkt6w obliczonyr;h w rlparciu J nizej ustalone kryteria okreflone

w nizej przedstawionych informacjach. rQ

wyrnagania otzyma mal<symaln4 licztrg pu

wyrnagania kryterialne przypisana zostanie od

Uzyskana iloSd punkt6w badanej oferty zostanie pomno,lon{przezwagg tego l<r1'telium =, 100

%. 'Wynik bgdzie traktowany, jako warto$i purnktowa oferty w krlterium cena oferty.

Zamawiaiqcy dla potrzeb oceny oferty, kt6r{ wyb6r pror{adzilby do powstania obowi4zku.

podatkowego zamawiaj4cego, zgodnie zprzepisam:i o podajku od towar6w i uslu6; w zakr,:sie

dotyczEcym wewnqtrz wsp6lnotowego nabyoia to.war6w, {oliczy do przedsl.awionej w niej

cen./ wynlagany podatek od towar6w i uslug, ktory mialby obowi4zek wp,taci6 zgodrie z
obo wi4zu.j 4cymi przepi sami.

E. Termin i miejsce zloilenia oferfy na realiz,acjq *#. zam6wienia

Oferta po'winna odpowiadai w pelni na zapyranie ofbrtowl, powinna okresla6 Wykonawca

otaz:' wskazywai osobg do kontaktu - zgodnie z fonmuLl urreiT, stanowi4cym zalqcznik ru. i do

niniejszego zaproszenia do skladania ofert.

Oferly prosimy przesylac do 30.05.2019

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony RoSlin

ul. (irunwaldzka 2508, 60 -166 P oznan

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

liczba punkt6w,

Kryteria oceny ofert - cenzL oferty I00 % obliczona we,dlug

Cena oferowana minimalna b

Cena:

Cena badanej oferty brutto

r godlz. 15.00 na adles:

i Nasiennictwa w {oznaniu

x 10t)



Oferla moZe by6 przeslana listem, faksem lub e-maik)mwr'az z zeskanowanymi zah1cznikami

i otrzymanie jej w kazdej ztych form bgdzie liczone, jak{ spelnienie'warunku dotrzymania

terminu zloAenia oferty. Wykonawca wybrany w tym postgpowaniu musi zalqczyc do

dokumentacji przed podpisaniem umowy pisemn4 orf'ginaln4 wersjg ofb(y wraz z
zaNqcznikami, jeSli nie dostarczyl jej wczr:Sniej.

D o datko r,vych i nfo rm acj i na tem at zapr o szdnia udzi ela:

D ziat Administracyj ny 6 1 8 60- 5 9 -28, e-mail : da-poznan@diorin. gov.pl

oznaczonego na skladanie ofert. Zamawiajqcy moze

10. Zal4cznikiz

Zalqcznik nr 1 - Formular:z ofertowy,

Zalqczniknr 2 -Wykaz toner6w i sprzgtu kopiuj4cego WI

Zal4cznik nr 3 - WzSr umowy,

Po2nah,21.05.2019 r.

9. Termin rwi4zania z ofert1

Termin zwiqzania z ofertE - 30 dni. Bieg term inu rcrzpocjyna siE wraz z uplywgm terminn

iN w Poznianiu.

DOWaZantefir
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