
Krosno Odrzańskie, 20.01.2014 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
– dostawa artykułów biurowych, materiałów papierniczych oraz eksploatacyjnych do drukarek          
i kserokopiarek 
 
W związku z potrzebą zaopatrzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie 
Odrzańskim w artykuły biurowe zwracam się z pytaniem  ofertowym o cenę dostawy materiałów.  
Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. 
Wartość  zamówienia  nie przekracza  wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO.  
 
I. ZAMAWIAJ ĄCY: 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
Ul. Wiejska 23 
66-600 Krosno Odrzańskie 
Tel./fax. 68 383 5185,  
NIP 926-000-12-60, REGON  970516095 
 
II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 
Przedmiotem zapytania jest dostawa artykułów biurowych, materiałów papierniczy ch oraz 
eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w 2014 /2015 roku do Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Kro śnie Odrza ńskim  , zgodnie z ilością zawartą w załączniku    
nr 1 do niniejszego zapytania. 
 
III. TERMIN REALIZACJI I ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA : 
Artykuły biurowe dostarczane będą zgodnie z zamówieniami cząstkowymi, złożonymi przez 
Zamawiającego na koszt Dostawcy według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy       
w terminie do 2 dni od przyjęcia zamówienia. 
 
Artykuły, o których mowa w ofercie winny posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność, 
przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT, oraz powinna obejmować 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Dopuszcza się zamienniki tonerów i tuszów do drukarek i kserokopiarek o porównywalnych 
parametrach technicznych i jakościowych pod warunkiem możliwości ich stosowania w sprzętach tego 
typu, które są  w użytkowaniu zamawiającego. 

Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni  
od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze 
złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega, iż kryteriami wyboru oferty będzie zarówno cena jak i jakość świadczonych 
usług (szybkość, zwroty, zamiana towarów), lokalizacja  oraz opinia o Dostawcach. 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim zamierza dokonać zamówień 
na szacunkowa kwotę  nie większą niż 40.000,00 zł brutto , w ramach kwoty umownej  ZGKiM 
zastrzega zmiany w rodzajach asortymentu zamówionych materiałów budowlanych  określonych w 
załączniku, który stanowi orientacyjne zestawienie zamawianych materiałów . 
Termin wykonania zamówienia: od dnia  01.02.2014 r. do 31.12.2015 r. 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaznacza, iż dostawa może ulec zmianie w przypadku 
naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu . 

Ofertę  cenową  należy złożyć do dnia 30.01.2014 r. do godziny 15.ºº, pok. nr 10 (sekretariat), ul. 
Wiejska 23. 
Oferta musi zawierać nazwę zamówienia: ”Oferta na dostawę  artykułów biurowych, materiałów 
papierniczych oraz eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w 2014/2015 roku ‘’ 
Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie 
internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaś Oferent, którego oferta zostanie 
wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie. 
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:  Joanna Płotczyk  tel. 68 383 5185,  
e-mail j.plotczyk@zgkim-krosno.pl 
 
     Sporządził :          Akceptuję :  


