
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8 

I. Przedmiot zamówienia:  Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. 

 

II. Zamawiający: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

ul. Modelarska 10 

40-142 Katowice 

 

III. Termin wykonania zamówienia: 

Do 23 grudnia 2015 roku 

 

IV. Opis kryteriów wyboru oferty 

Przy ocenie ofert Zamawiający decyduje następujące kryterium. 

 cena brutto - 100% 

 

W przypadku złożenia co najmniej dwóch najkorzystniejszych ofert z jednakową ceną 

Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania dodatkowego zapytania ofertowego. 

 

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Na wszystkie oferowane materiały Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej 

gwarancji, licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. 

2. Tonery fabrycznie nowe nierefilowane.  Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający 

rozumie produkty wykonane z nowych elementów, wcześniej nie używanych, nie 

regenerowanych i nie refabrykowanych, w oryginalnych opakowaniach producenta ze 

znakiem firmowym producenta i datą ważności (minimum 12 miesięcy od dnia dostawy); 

3. Rodzaj kartridża, tonerów i wkładów wymienionych w powyższym zestawieniu musi 

odpowiadać i współpracować z danym modelem urządzenia. 

4. Dopuszcza się składanie produktów równoważnych pod warunkiem zachowania norm, 

konstrukcji, standardów i parametrów nie gorszych niż produkt wytworzony przez 

producenta danej drukarki/kopiarki/faxu. 

5. W przypadku zaoferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych Wykonawca 

ma obowiązek dołączenia do oferty oświadczenia, że oferowane materiały są fabrycznie 

nowe, wykonane z nowych elementów wcześniej nie używanych, nie regenerowane i nie 

refabrykowane, posiadające parametry nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego, 



wyprodukowane zgodnie z normami oraz, że nie spowodują pogorszenia jakości pracy 

i są w pełni kompatybilne z urządzeniem do którego są przeznaczone w stopniu nie 

mniejszym niż w przypadku oryginału, a w szczególności dotyczy to wydajności, która nie 

może być mniejsza niż w materiałach oryginalnych, jak również że zaoferowane materiały 

eksploatacyjne nie spowodują utraty gwarancji wystawionej przez producenta sprzętu 

oraz zwiększenia częstotliwości usług serwisowych danego urządzenia. 

6. W przypadku dostarczenia artykułów, których użycie spowoduje uszkodzenie 

urządzeń, potwierdzone przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta 

sprzętu (ekspertyza przeprowadzona na koszt Wykonawcy), Wykonawca zobowiązany 

jest do usunięcia tych uszkodzeń w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu na swój 

koszt w terminie 7 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego. Na czas 

naprawy sprzętu Wykonawca zapewni Zamawiającemu do pracy urządzenie 

o  parametrach tożsamych z parametrami urządzenia oddanego do naprawy. 

W przypadku trwałego uszkodzenia urządzenia (braku możliwości dokonania naprawy) 

Wykonawca  pokryje wszystkie koszty zakupu i dostawy nowego urządzenia. 

7. Dostawa do siedziby Zamawiającego (pokój 224) realizowana będzie transportem 

zorganizowanym przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko w terminie do 23 grudnia 2015 

roku. 

8. Podane ilości materiałów eksploatacyjnych są szacunkowe, Wykonawca nie może mieć 

w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z powodu realizacji umowy 

w mniejszym zakresie. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

10. Zamawiający może zamówić więcej niż jedną sztukę materiałów eksploatacyjnych z 

każdej pozycji. 

VI. Sposób przygotowania oferty: 

1. Wykonawca musi złożyć ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1. 

2. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: szatorski@rops-katowice.pl w terminie 

do dnia 07 grudnia 2015 roku, do godziny 10:00. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Niewypełnienie wszystkich wskazanych wymagań spowoduje nieprzyjęcie oferty 

w niniejszym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana                

i modyfikowana przez Zamawiającego. 

5. Oferta złożona przez Wykonawcę, który nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał 

usługę na rzecz Zamawiającego nie zostanie przyjęta w niniejszym postępowaniu 

(zostanie odrzucona). 

6. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi do 7 dni od 

upływu terminu zbierania ofert. 

7. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą elektroniczną. 

8. Płatność za prawidłowo zrealizowany przedmiot zamówienia nastąpi do 30 dni 

od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 

Zamawiającego. 
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9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

10. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określi umowa zawarta z wybranym 

wykonawcą. 

 

 

VII. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

Sławomir Zatorski  

Tel. 32 730 68 81 

e-mail: szatorski@rops-katowice.pl 

 

VIII. Załączniki: 

Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki: 

 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 Załącznik nr 2 - Wzór umowy 
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