
ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO 

 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

na podstawie art. 4 pkt 8 

 

I. Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru do 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach oraz 

filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu w 2016 roku. 

 

II. Zamawiający: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

ul. Modelarska 10 

40-142 Katowice 

 

III. Termin wykonania zamówienia: 

Od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 roku 

 

IV. Opis kryteriów wyboru oferty 

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

 Łączna cena brutto materiałów biurowych oraz papieru - 100% 

 

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz 

papieru do siedziby Zamawiającego w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 10 oraz 

do siedziby filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu przy ulicy 

Krzywej 2. 

2. Wykonawca będzie dostarczał zamawiane materiały biurowe oraz papier własnym 

środkiem transportu, w terminie do 48 godzin od otrzymania okresowego 

zamówienia przesłanego za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej oraz 

składał je we wskazanych w zamówieniach pomieszczeniach. 

3. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy według cen jednostkowych 

zawartych w złożonej ofercie. 

4. Zamawiający nie jest związany ilością materiałów biurowych oraz papieru 

wskazanych w poszczególnych pozycjach formularza ofertowego, w szczególności 

może zwiększyć lub zmniejszyć zamówienie w tym zakresie.  

5. Wykonawca nie będzie podnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z powodu 

realizacji umowy w mniejszym zakresie niż wynikający ze złożonej oferty. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia łącznej wartości zamawianych 

materiałów biurowych oraz papieru – po zawarciu stosownego aneksu. 

 

VI. Sposób przygotowania oferty: 

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

UWAGA! Załącznik nr 1 składa się z dwóch arkuszy kalkulacyjnych                    

o następujących nazwach: „Papier” oraz „Materiały biurowe”.  

2. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@rops-katowice.pl                         

w terminie do dnia 27 kwietnia 2016 roku, do godziny 10:00. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Niewypełnienie wszystkich wskazanych wymagań w obydwu arkuszach 

kalkulacyjnych spowoduje nieprzyjęcie oferty w niniejszym postępowaniu i jej 
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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 30 dni od 

upływu terminu zbierania ofert. 

7. W przypadku gdy wybrany wykonawca uchyli się od podpisania umowy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej ze złożonych ofert.  

8. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą elektroniczną. 

9. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą przedstawiane przez Wykonawcę 

prawidłowe faktury VAT wystawiane za dostarczone materiały biurowe, płatne w 

terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania, przelewem na podane konto. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

11. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określi umowa stanowiąca załącznik 

nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

VII. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

Katarzyna Reclik 

Tel. 32 730 68 72 

e-mail: kreclik@rops-katowice.pl  

 

VIII. Załączniki: 

Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki: 

 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy składający się z dwóch arkuszy o 

następujących nazwach: „Papier” oraz „Materiały biurowe”,  

 Załącznik nr 2 – Wzór umowy.  
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