Szkoła Podstawowa nr 3
im. Henryka Brodatego
59-500 Złotoryja
ul. Wilcza 41
tel.76 8783574
NIP 694-13-49-117

Złotoryja, 11.03.2015 r.

Zaproszenie do składania ofert
W imieniu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi zapraszam
do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro
na planowany zakup i sukcesywną dostawę tonerów i tuszy do urządzeń drukujących
będących na wyposażeniu szkoły wg załącznika nr 1 do niniejszego zapytania.
Istotne warunki zamówienia:
1. Tonery i tusze będą dostarczone według cen jednostkowych określonych w ofercie
Wykonawcy.
2. Artykuły, o których mowa w ofercie, winny posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz
wydajność.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia, żądania wymiany lub reklamacji
dostawy towarów w asortymencie niezgodnym z zamówieniem lub dostawy środków
w uszkodzonych opakowaniach lub złej jakości.
Przedstawione w załączniku nr 1 artykuły stanowią wielkości orientacyjne i mogą
nieznacznie wciągu roku ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Rzeczywiste ilości
zamówienia będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
4. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT oraz wartość brutto
dostawy tonerów i tuszy do siedziby Zamawiającego wraz z dostarczeniem
do Zamawiającego.
5. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
6. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi informuje jednocześnie,
że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
Wykonawca może zaproponować w ofercie jedną cenę brutto. Negocjacje ceny mogą
być prowadzone.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar na adres szkoły na
podstawie zamówienia złożonego drogą e-mailową oraz telefonicznie, w terminie nie
dłuższym niż 3 dni od chwili otrzymania zamówienia.
8. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
9. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku,
gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez
Zamawiającego.
10. Termin wykonania zamówienia: od dnia wyboru Dostawcy, tj.13.03.2015r.
do 30.12.2015 r.
11. Zamawiający zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia
zasad określonych w niniejszym zapytaniu.

12. Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na
adres: Szkoła Podstawowa nr 3, im. Henryka Brodatego 59-500 Złotoryja, ul. Wilcza 41
lub pocztą elektroniczną na adres: l.madeja@sp3.zlotoryja.pl w terminie do dnia
13.03.2015 r. do godz.14 00.
13. Formularz oferty należy sporządzić, na podstawie wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego.
14. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania w dniu 13.03.2015 r., zamieszczając
stosowne ogłoszenie na stronie internetowej szkoły w Złotoryi zaś Wykonawca, którego
oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.
15. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Lidia Madeja tel. 76 8783574, e – mail:
l.madeja@sp3.zlotoryja.pl

WICEDYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Krzywicka

Załączniki:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
na zakup i dostawę tonerów i tuszy

……………………………
/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY

1. ZAMAWIAJACY
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego
59-500 Złotoryja
ul. Wilcza 41
tel.76 8783574
NIP 694-13-49-117
2. WYKONAWCA
Nazwa firmy:
……………………………………………………………………………………….
Adres firmy:……………………………………………………………………………………
NIP , e-mail:……………………………………………………………….………………….
nr tel. /nr faksu:………………………………………………………………………………….
3.W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: „Oferta cenowa na zakup i dostawę tonerów
i tuszy do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi, ul. Wilcza 41”
przedstawiam następującą cenę:

Lp.

Nazwa towaru

Jedn. Ilość Cena
miary
netto

1.

Toner do drukarki
HP LJ P2035

szt.

2

2.

Toner do drukarki
HP LJ P 1102

szt.

3

3.

Toner do drukarki
HP LJ P2055 dn

szt.

5

4.

Toner do drukarki
OKI B410d

szt.

3

Wartość
netto

VAT

Wartość
brutto

Uwagi

5.

Toner do drukarki
EPSON
STYLUS S 20

szt.

1

6.

Toner do
kserokopiarko
HP LJ M1120MFP
Tusz do
kserodrukarki
Lexmark X 342
Toner do drukarki
DescJet 840 C

szt.

4

szt.

1

szt.

3

9.

Toner Brother
HL-3140 CW

szt.

4

10.

Toner do drukarki
KYOCERA FS 920

szt.

2

7.

8.

RAZEM:
Razem słownie złotych brutto:
……………………………………………………………………………………..…….………
………………………………………………………………………………………..…….……
2. Akceptuję warunki wykonania zamówienia określone w zapytaniu ofertowym.

………………………………
/miejscowość i data/

.…………………………………
/podpis osoby upoważnionej/

