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Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

w postępowaniu o udziele"*rlffir#;l1fi:i:Tfi3?rTu.i.§ilfitŃć szacunkowa nie Przekracza

Ustawy z dnia 11 września 2019r. Frawo zamówień publicznych -Dz.U.2021, poz.ll29

Zamawiający:
Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania, 48-200 Prudnik, ul. Rynek 1

mail : sekretariat @oswiata-prudnik.p1, techniczny @oswiata-prudnik.pl

zaptasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na:

,,Sukcesywny zakup i dostawę artykułów biurowych
i papierniczych, papieru kserograficznego oraz tonerów i tuszy do
placówek oświatowych Gminy Prudnik i GZOiW w okre§ie 6 m-cy
roku 2023" zgodnie z zńączonym zapotrzebowaniem określającym naTwę,
ilość i rodzajlgramŃutę/pojemnośó/wydajnoścltozmiar zapotrzebowanych
aĘkułóq rodzaj i typ kserokopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych, do
których zakupywane są tonery i tusze oraz o7,naczenie czy wystarczy zamiewtik
tonera/tuszv czy musi być oryginał, na warunkach określonych w załączonym
wzorzę umowy.

Zamaw iaj ą cy d o p u§zcza s kła d a n ie o fe rt częś ciowyc h :

I - arĘkuły biurowe i papiernicze,
U - papier kserograficzny,
ilI -toneryitusze.

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzię|a GZOiW pod nr tel.77 406 82 65 lub
sekretaf iat@oswiatą-prudnik.p l

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. wypełniony formularz Oferty zawierający formularze asortymentowo - cenowe dla
poszczególnych części (w danej części dla wszystkich placówek) tj.:

1) wycenę zapotrzebowań dla poszczegóInych placówek,
2) wartość całego zamówienia (suma wszystkich zapottzebo*ń),
3) arkusz z cęnamijednostkowymi dla całego asortymentu.

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działąlności
gospodarczej wraz ze wskazaniem osoby/osób wraz z podaniem fuŃcji zawierĄącej umowę
w imięniu Dostawcy,
3. dane osoby odpowiedzialnej zanadzór nad prawidŁowąrealizacją umowy tj. § 2 ust. 3 pkt.1
wzonrumowy:Panli . e-mail .... fax . nrtelefonu



4. danę do składaniazarnówienia, tj. § 2 ust. 2wzotuumowy faks (nr .......) lub ęmaila
. . . , ,. oIaz nr tel. . ,. dla sytuacji awaryjnych.

- tęrmin związania ofertą 30 dni od wymaganego terminu złożeniaoferty - 29 grudnia2022r.
(czas niezbędny na rozsttzygnięcia postępowania - sprawdzenie zJożonych ofert zależny od
ilości złożonych ofert) i 14 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania - termin do zawwcia
umowy na warunka ch złożonej oferty.

Opis sposobu obliczenia ceny ofeńowej:
1) cenę ofertową należy przedstawić jako wycenę zapotrzebowań dla poszczególnych

placówek w układzie tabelarycznym dlaposzczególnych pozycji asortymentu towaf,u,

tj.: lp. ,tlazwatowaru z podaniem producenta jeśli w zapottzebowaniu zostŃ określony,
jednostka miary, szczegoły dot. jednostki miary (np. ilość sztuk w opakowaniu), ilość,
cena jednostkowa netto, VAT, cena jednostkowa brutto, wartośó netto, VAT, wartoŚĆ
brutto, RAZEM podsumowanie zapotzebowania dla danej placówki wartość nettoo

VAT i brutto.

*prry tuszach i tonerach dodać oznaczenie zamiennilVoryginał

2) cenę ofertową łącznie dla całego przedmiotu zamówienia (suma wszystkich zapotrzebowani
w danej części I, II i/lub III) w układzie tńelarycznym, tj. lp., IaTwaplacówki, wartośó netto,
VAT, wartośó brutto, podsumowania RAZEM wartość przedmiotu umowy dlaZałnawiającego
wartośó netto, VAT i brutto.
3) cena ofertowa dlaposzczególnych towarów, podana ptzęz Dostawcę, obowiązuje ptzez
okes ważności umowy i nie podlega waloryzacji, i jest jednakowa dla kńdej placówki dla
danego asortymentu,
4) ceny podane w arkuszu cęnowym całego asor§mentu są obowiązujące dla wszystkich
placówek i GZOiW choćby w zamówieniu podstawowym dana placówka nie wykazywńa
zapottzebowania na dany artykuł.
5) cena oferty (ryczń) obejmuje wszystkie koszty związane zrealizacjąusług objętych ofertą
w tym obejmuje wszęlkie kosźy, jakie poniesie Dostawca z tyf;lu należytej i zgodnej
zniniejsząumową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym
koszty towaru, marży, ubezpieczenia towaru, opakowania, czynności związanych
zprzygotowanięm dostawy, wniesienia towaru do pomieszczęńZarrnwiającego lub placówek
oświatowych, transportu a także kosźy zńązane z oddzińywaniem innych cąmników
mających lub mogących mieć łvpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oruz brak
rczpoznania zakręsu przedmiotu umowy nie moze byó podstawą do żądańa zmlany
wynagrodzenia określonego w Ofercie Dostawcy, Uwaga: Wysyłanie towaru kurierem nię
zwalnia Dostawcy z obowiązku wniesienia towaru do pomieszczęńZamawiającego i moze się
wiązać z odebraniem towaru przezosobytrzecie orazodmowązapłaty zaniedostarczonytowar.
6) Oferty nie spełniające wymogów merytorycznych, z odmiennym asortymentem lub błędnie
wyliczone zo staną o drzucone.

Przy wyborze propozycji do realizacji zamówienia publicznego) zamawiający będzie się
kierował kryteriumz nąniższej ceny, terminem ręalizacji dostawy częściowej nie dłuzszym
niż 3 dni roboczę i terminem płatności nie krótszymniż2I dni.
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Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferĘ:
Zarnawiający wybierze, jako najkorzystniejszą, ofertę, która spełnia wszystkie postawione
wymagania udziału w postępowaniu.

Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
- ofertę należy sporządzió w języku polskim (czytelną i trwńątechniką) na zńączonym
formularzu Oferty i przesłaclub złożyó osobiście, w zamkniętej i opisanej kopercie, na adres:
Gminny Zarząd Oświa§ i Wychowania, 48-20a Prudnik, ul. Rynek l w terminie do
29 grudnia 2022r. do godz. 1130.

Oferty złożone po terminie i godzinie wskazanym w Zaproszeniu ńe będą brane pod uwagę.

Miejsce i termin otwarcia oferĘ:
- otwarcię złożonych ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 202!,r. o godz.llas.

w siedzibie Zamawiającego Ratusz, II piętro, p.Dział techniczny.

Unieważnienie postępowania
Zarnawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w następuj ących przypadkach:
- nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania :udzińu w postępowaniu,
- cena najkorzystniejszej oferty przevryższa kwotę, którą Zamawiający może ptzeznaczyó na
sfi nansowanie zamówienia,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powoduj ąca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, częgo nie można było wcześniej
przewidziec.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferĘ:
Zamawiający informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającąnazwę, siedzibę
i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę zamięści na tablicy ogłoszeń
w siędzibie Zamawiającego i na stronie internetowej GZOiW w Prudniku.

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
W terminie do 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany Zleceniobiorca
zobowtązanv jest da zawarcia umowy na waruŃachzłożonej oferty,

:tl#:#J,#l"J:xlltl
- flsT,MońłĘ"ł,ń,sb,fl _ _ _

(podpis kierownika Źamawiającego)

Z*wznlki:

1. Formularz Oferty

2. Wzórumowy

3. Zapatrzebowania na artykuły biurowe i papiernicze,
1) GZOiW w Prudniku
2) ZSPnr l
3) ZSPnr2
4\ ZS
5) ZSP w Moszczance
6) ZSP w Rudziczce
7) ZSP w Szybowicach
8) Szkolne Sckonisko Młodziezowe ,,Dąbrówka"

dla części I, II i IIL

papier kserograflczny oraztorrcry i tusze;


