SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
WG NORMY PN-EN ISO 9001:2009

INDEX: 3/Pb-4

EDYCJA: A
URZĄD MIEJSKI
W KOWARACH

PROCEDURA
O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, STRONA: 1
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 14000
EUR

Kowary 13.01.2014 r.
Znak sprawy: AG.271.1.2014
ZAPYTANIE OFERTOWE
• Zamawiający:
Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a
zaprasza do złożenia ofert na: Dostawa tonerów i papieru ksero 2014
•

Opis przedmiotu zamówienia:
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984,
1047 i 1473.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240
z późn. zm.), Gmina Miejska Kowary zaprasza do składania ofert na dostawę nowych tonerów i
papieru do kserokopiarek
1. Dostaw nowych tonerów do następujących drukarek:
◦ HP LaserJet 2015DN (13)*. Toner musi posiadać:
•

pojemność na co najmniej 7000 stron,

•

5 lata gwarancji,

•

oznaczenie normy ISO14001,

•

oznaczenia normy ISO9001,

•

oznaczenie TüvRheinland Polska TEST.

◦ HP LaserJet 2055DN (13)*. Toner musi posiadać:
•

pojemność na co najmniej 5100 stron przy 5% pokryciu,

•

5 lata gwarancji,

•

oznaczenie normy ISO14001,

•

oznaczenia normy ISO9001,

•

oznaczenie TüvRheinland Polska TEST.

◦ oryginalny toner Kyocera Mita FS-6970DN (1)*,
◦ oryginalne tonery do drukarki OKI C5700 (10)*,
Dokument jest nadzorowany i opublikowany w formie elektronicznej w katalogu publicznym.
Dokument jest aktualny w dniu wydruku. Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany
do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku
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2. Dostawa nowych oryginalny tonerów do kopiarek Konica Minolta o symbolach:
◦ TN114(2)*,
◦ TN113(1)*,
◦ TN210K(3)*,
◦ TN210C(2)*,
◦ TN210M(2)*,
◦ TN210Y(2)*.
3. Dostawa papieru do kserokopiarek (532)**:
◦ przeznaczony do druków czarno-białych, kolorowych oraz kopiowania,
◦ format A4 oraz A3,
◦ gramatura 80g/m2,
◦ certyfikat Ekoznak wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

* w nawiasach podano średnią ilość tonerów zamawianych w ciągu roku,
** w nawiasie podano średnią ilość ryz papieru zamawianych w ciągu roku.
Tonery nie mogą być regenerowane. Jeżeli oferta będzie obejmować tonery - zamienniki,
muszą być one nowe oraz muszą być w pełni kompatybilne z tonerami oryginalnymi – muszą być
rozpoznawane przez sterownik drukarki, raportować poziom pozostałego toneru w przypadku
drukarek, których to dotyczy.
Dostawa złożonego zamówienia nie może nastąpić później niż na drugi dzień roboczy od momentu
złożenia zamówienia. Koszt dostawy musi być zawarty w cenie zakupowanych artykułów.
Dostawy będą wykonywane na adres: Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1 Maja 1A, 58-530 Kowary.
•
•
•

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31-12-2014 r.
Miejsce i termin złożenia oferty: Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach,
ul. 1 Maja 1 a , 24-01-2014 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 24-01-2014 r. godz. 12.00
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PROCEDURA
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Kryterium oceny ofert: najniższa cena sumaryczna.
Wzór oferty - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
Warunki płatności - określone w projekcie umowy - załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
Sposób przygotowania oferty:
◦ Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
◦ Składana oferta musi zawierać Nazwę i adres Wykonawcy.
◦ Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:
Oferta w postępowaniu „ Dostawa tonerów i papieru ksero 2014” osobiście w Biurze Obsługi
Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach lub listownie na adres Urząd Miejski w Kowarach,
ul. 1 Maja 1A, 58-530 Kowary w terminie do 24-01-2014 r. godz. 12.00 (decyduje data
wpłynięcia do Urzędu, nie data stempla pocztowego).
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Maciej Janas , tel. 75 64 56 117, fax 75 76 13 173, e-mail : m.janas@kowary.pl

…………………..…………………..………..
data i podpis osoby upoważnionej
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