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Zaproszenie do ziozenia oferty
Wojt Gminy Wojciechow zaprasza do zlozenia ofert na dostawg i zakup materialow
biurowych w zwiuzku z realizacjq projektu grantowego pn. „Z KOMPUTEREM NA
TAK” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje spoleczeristwa dzialania 3.1: Dzialania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
1. Rozeznanie rynku nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) — wartosc zamowienia nie przekracza
wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 30.000 euro.
2. Postcpowanie prowadzone jest na podstawie Zarz4dzenia Wojta Gminy Wojciechow nr
63/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia zasad udzielania zamowien
publicznych o wartosci szacunkowej 30 000 euro.
1. Przedmiot zamowienia.
1. Przedmiotem zamowienia jest jednorazowa dostawa materialow biurowych w nastcpuJ4cych
asortymentach i ilosciach:
ilose
Nazwa towaru
Organizacja szkolen

Kolorowa teczka z gumkq format A4

168 szt.

Dlugopis metalowy z nadrukiem do projektu

168 szt.

Pendrive 16 GB z naklejk4 do projektu
Notatnik klejony A5/30 kart z nadrukiem do projektu, wersja
pionowa, twarda podkladka

168 szt.
168 szt.

Materialy biurowe i eksploatacyjne niezbgdne do realizacji projektu
10 ryz
Papier xero A4/ 500 gramatura 80 g/m2
Promocja

Roll-up promuJ4cy projekt, kaseta z mechanizmem i
stelazem (wydruk kolorowy).
Papier xero A-3/250 satynowany 160 g/m2
Papier xero A4/ 500 satynowany 160 g/m2

1 szt.
1 ryza
5 ryz

2. Oferowane materialy musz4 bye zgodne z opisem przedmiotu zamowienia zawartym w/w
tabelce.
3. Wszystkie materialy biurowe musz4 posiadac stosowne certyfikaty, itp. potwierdzaJ4ce ich
dopuszczenie do stosowania na terenie Polski zgodnie z obowihzuJ4cymi w tym zakresie
przepisami prawa.
4. Przedmiot zamowienia bedzie dostarczony zamawiaJ4cemu jednorazowo.
5. Wykonawca zobowigzujc sic zrealizowae zamowienie w terminie do 5 dni roboczych od daty
zawarcia umowy.
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IL Termin i miejsce skladania oferty.
1. Oferta powinna bye zlozona na dolhczonym formularzu ofertowym w formie papierowej
osobiscie lub poczt4 w zamknictej kopercie do godz.15.30 do 29.10.2019 r.
w Sekretariacie w Urzcdzie Gminy Wojciechow lub na adres Urz4d Gminy Wojciechow,
Wojciechow 5, 24 -204 Wojciechow. Koperta powinna bye oznaczona Oferta na dostawy
i zakup materialow biurowych w ramach projektu „Z KOMPUTEREM NA TAK” .
2. Oferty zlo2one po terminie nie bcdq rozpatrywane.
3. Oferty nalezy skladae na zal4czonym formularzu ofertowym — Zalhcznik nr I do
niniejszego postcpowania.
4. Zaoferowana cena powinna uwzglcdniac wszystkie koszty zwigzane z realizacJ4 zamowienia,
w tym koszt dostawy.
5. Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czggciowych. Oferta winna
obejmowae calose zamowienia.
III. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.
1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o cenc - 100%. Oferty oceniane bcd4
punktowo. Maksymalna ilose punktow, jakq moze osiggnge oferta wynosi 100 pkt.
2. Ocenie podlegae bcdzie calkowity koszt realizacji zamowienia.
3. Zamawiajqcy udzieli zamowienia wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w niniejszym zapytaniu i zostala oceniona jako najkorzystniejsza.
IV. Wykluczenie.
Z mozliwosci skladania ofert wyklucza sic Oferentow, ktorzy sq. podmiotem powijzanym
z ZamawiaJ4cym osobowo lub kapitalowo.
V. Warunki zmiany umowy.
Zmiany i uzupelnienia umowy wymagajq dla swej wazno gci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
VI. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien zalhczyc do oferty.
Zamawiajqcy wymaga, aby kazda oferta zawierala minimum nastcpujgce dokumenty:
1) wypelniony i podpisany przez Wykonawcc formularz cenowo – ofertowy wg zalgczonego
wzoru formularza ofertowego;
2) o gwiadczenie o braku powigzan kapitalowych.
VII Informacje o sposobie porozumienia sic Zamawiaj4cego z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczer i dokumentow.
1.Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy i Wykonawcy
mogq przekazywae osobiscie, pisemnie pocztq lub e-mailem.
2. Osobami uprawnionymi do kontaktowania sic z Wykonawcami i udzielania wyjasnien
dotyczqcych postepowan jest: Anna Smigielska, tel.: 81 517 72 41
VIII. Platnosc.
Platnosc bcdzie dokonana w ciggu 30 dni od dnia prawidlowo wystawionej faktury po
wykonaniu zamowienia na wskazany rachunek przez Wykonawcc.

IX. Rozstrzygnigcie postgpowania i zlecenie realizacji zamowienia.
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1. Informacja o wynikach postcpowania zostanie przekazana telefonicznie.
2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w my g l art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak rowniez nie
jest ogloszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych,
3. Niniejsze zapytanie nie jest postcpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego
w rozumieniu przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych, oraz nie ksztaltuje
zobowi4zania ZamawiaJ4cego do przyjccia ktorejkolwiek z ofert. ZamawiaJ4cy zastrzega sobie
prawo do rezygnacji z zamowienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru ktorejkolwiek ze
zlozonych ofert,
4. ZamawiaJ4cy zastrzega sobie prawo do negocjacji warunkow zamowienia oraz ceny za jego
wykonanie,
5. ZamawiaJ4cy zastrzega sobie prawo do skontaktowania sic tylko z wybranym Oferentem.
6. ZamawiaJ4cy dopuszcza mozliwo g c porozumiewania sic drop elektronicznq.
7. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wydluzenia terminu skladania ofert oraz do
wprowadzania zmian w niniejszym zapytaniu do terminu skladania ofert. (Wykonawca
zainteresowany zamowieniem zobowi4zany jest do g ledzenia wszelkich zmian oraz odpowiedzi
na pytania pojawiajqcych sic na stronie internetowej Zamawiajqcego).
8. ZamawiaJ4cy zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omylek w ofercie, wezwania
Wykonawcow do wyja g nien i uzupelnien dokumentow oraz do odrzucenia oferty niezgodnej
z niniejszym zapytaniem.
9. Z wybranym Wykonawc4 zostanie podpisana umowa na realizacjc uslugi. W przypadku
uchylenia sic od podpisania umowy, ZamawiaJ4cy zastrzega sobie prawo do wyboru oferty
najkorzystniejszej spo g rod pozostalych ofert.
10. ZamawiaJ4cy informuje, ze zastrzega sobie mozliwo g c zakonczenia postcpowania,
w kazdym czasie bez podania przyczyn.
11. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygniccia postcpowania zobowi4zany jest do
zawarcia umowy wg wzoru stanowi4cego zalqcznik nr 3 do niniejszego ogloszenia o konkursie
ofert, w terminie wyznaczonym przez zamawiaj4cego.
Zalhczniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Wzor informacji o powiqzaniach osobowych i kapitalowych.
3. Wzor umowy.

4rru 1 ar owski

.........................................
oasis osoby upowaznionej

Projekt wspdffinansowanyjest ze g rodkdw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wartosc projektu to 94.080,00 zf w tym wartosc dofinansowania to: 94.080,00 zf

