Bielsko-Biała, dn. 31.12.2014 r.
R35.1.018.2014
„WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku realizacją projektu badawczo - rozwojowego współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.5 PO IG
pt. „Zintegrowany system monitorowania parametrów pracy pojazdów specjalnych w celu poprawy
bezpieczeństwa czynnego” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek.
Opis przedmiotu zakupu:
Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
których rodzaj określony został w załączniku nr 2 do zapytania. Zamawiający wymaga, aby
przedmiot dostawy był produkowany jako fabrycznie nowy, nieużywanych i nieregenerowanych,
wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz dobrej jakości.
Wymagania techniczne dotyczące materiałów eksploatacyjnych: - nie mogą być regenerowane tj.
wszystkie elementy produktu muszą być fabrycznie nowe, - nie mogą być poddawane procesowi
ponownego napełniania, - nie mogą powodować utraty gwarancji producenta drukarki, - nie mogą
powodować ograniczeń funkcji i możliwości drukarki oraz jakości wydruku wyspecyfikowanych w
warunkach technicznych producenta drukarki, - nie mogą ograniczać pełnej współpracy z
programem drukarki monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem, - muszą posiadać
wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem, - podczas instalacji nowego tonera lub
tuszu wykonuje się tylko czynności przewidziane przez producenta drukarki, - muszą posiadać na
opakowaniu indywidualny kod tonera, tuszu lub taśmy oraz nazwę drukarki do której jest
przeznaczony, - muszą posiadać na produkcie indywidualny kod producenta umożliwiający
jednoznaczną identyfikację. - za fabrycznie nowy nie uznaje się produktu gdzie pojemnik został
jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem lub tuszem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w ilościach zamawianego asortymentu w
zależności od bieżących potrzeb. Zmiana ta nie spowoduje zmiany cen jednostkowych określonych
w ofercie.
Zamówienie na materiały eksploatacyjne do drukarek nastąpi na podstawie zamówień z działu
zakupów. Faktura wystawiana będzie 1 raz w miesiącu na podstawie dokumentów WZ
potwierdzanych przy odbiorze towaru przez osobę zamawiającą z danego miesiąca.
Rozliczenie dostaw następować będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w ofercie.
Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie do 20% wartości zamówienia brutto.
Wykonawca udziela gwarancji jakości na zaoferowany towar. W przypadku, gdy dostarczone i
odebrane materiały będą miały wady lub usterki lub braki, Wykonawca zobowiązuje się do
wymiany na swój koszt rzeczy wadliwych na wolne od wad, usterek, braków w terminie 2 dni
roboczych
od
daty
pisemnego
zgłoszenia
reklamacji.
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Kryteria wyboru oferty:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp.
1.

Nazwa kryterium
Cena netto
Razem

Maksymalna liczba punktów
100 (najlepsza oferta 100 pkt., każda kolejna 1 pkt. mniej)
100

Złożona oferta powinna zawierać:
 Nazwę i adres oferenta.
 Cenę netto oraz brutto.
 Warunki i termin płatności.
 Datę sporządzenia oferty.
 Datę ważności oferty.
Oferta może zostać dostarczona:
 osobiście do siedziby firmy:
„WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o.”, ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała
 pocztą na ww. adres siedziby firmy,
 pocztą elektroniczną na adres: rwarzecha@wiss.com.pl,
 faxem na nr 33 81 62 270.
Oferta powinna być ważna do: 31.12.2015 r.
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do końca 31.12.2015r.
Termin płatności wynosi do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT za zrealizowaną część
zamówienia.
Termin składania ofert upływa w dniu: 08.01.2015 r.
Szczegółowe wymagania i dokumentacja znajdują się w siedzibie Spółki. Zapraszamy w tej
sprawie do kontaktu z panem Tomaszem Liszką tel. 33 82 70 812.
Dane do wystawienia faktury: „WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia postępowania ofertowego bez
podawania przyczyny.
Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż
jedną ofertę, zostanie odrzucona.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani częściowych.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta i zaciągania w
jego imieniu zobowiązań finansowych.
Oferty, które nie zostały wybrane nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona na adres Oferenta bez otwierania po upływie 30 dni
od terminu przewidzianego na złożenie oferty.
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Oferty niespełniające wymagań opisanych w zapytaniu nie będą podlegały ocenie.
Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
i 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
…....................................................
/ Miejscowość, data /

/ Nazwa i adres oferenta/wykonawcy /

/ Imię i nazwisko oraz telefon osoby
upoważnionej do kontaktu /

Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek za kwotę:
Cena netto .......................... zł
VAT: …................................ zł
Cena brutto:........................... zł
Sposób i termin płatności: ..................................................
zgodnie z załączonym wykazem cenowym materiałów (załącznik nr 2).
W podanej powyżej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu
zamówienia.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją, a tym samym zdobyliśmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że posiadamy zdolność techniczno-organizacyjną do wykonania przedmiotu
zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia 31.12.2015 r.
5. Oświadczamy, że zobowiązujemy się podpisać umowę na wzorze Zamawiającego.

.............................….......….......................................
/ data sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej do jej złożenia /
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