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Poznaniu

1. Zamawiaj1cy

Woj ew6dzki Inspektorat Ochrony R oSlin

ul. Grunwaldzka 2508, 60 -1 66 P oznan

NIP 779-2 1 -72-446, Regon 634298402

tel. 061 860-59-00, fax 061 868-58-84

2, Przedmiot zam6wienia I naz-nzt

3.'Iermin wykonania zam6wienia

12 m-cy od daty podpisania umowy.

4. Wymagania formalne wobec wykon{.vjrc6w

wDA4lq4l2018

yrz4dzefr drukuj4cych

Poznaniu.

o szacunkowej wartoSgi niZszej od

ieri publicznych jest prowadzone

ymi re gulacj ami Z,amawiajqc,ego.

ie internetowej Zafiawiaj4cego

ienia publi cz.ne"i stanowi4c

kich potencjalnych Wykonawc6w

drukuj4cych i kopiuj4cych wg

zapytania.

miotowych artykul6w;

wym terminem platnoSci,

Nasiennictwa

!4zmin.14 d

Z



ia podanych infbrnaacji.

- podpisze umo'wg na wykonanie pnzedmio[u zam6wieni'a

- posiada wymagane atesty dopuszc:zaje.d ho obrotu, wyn

CigZar Wkazama spelnienia ww. wymog(irv lezy po stro

5. Wytyczne dla wykonawc6'w Aol, p."ygotowani

O fert a p o wi nna zaw ter ac p ontlsze info nrt rrfi e :

1) cerrq za wykonanie zamowienia (wypeftrdiony Form

oraz nastgpuj 4ce dokumenty:

2) ceny jednostkowe - wypelniony izal4czdik nr 2,

3 ) referencj e p otwi erd zaj qce nale?yte wyll g nani e p o dobrL

4) oSwiadczenie o:

- wszystkie oferowane tonery s4 w 10tJ% nowe,

ni euzupelni ane na b azie ory ginalnych op J.(o*urV kartr tdi:

- posiadaniu wszystkich niezbgdnych ateslt$w lub certyfiir

I wg wzoru (zaliyczriknr 3).

przepisarrLi prawa polslci e go,

ie wykonawc6w.

treSci oferty

ofertowy ^ zal4czt'iknn l)

dostaw (minirnuun 2);

brykowane /

atesty do

iennych o

j lub KRS (ma;< 3

mnej, opisuj4cej yrympgi zawarte

je sig do wykr:nania pam6rvienia

iany w tym zaluesie wynragaj4

lqdu na: komp.letnLo 66 oferty oraz

wania odpowir:drni m potencj alem

wykonania zam6wienia. \l/ tym



Zamawiajqcy dokona nastgpnie por6wnp.nia i wyboru jkorzystniejsze.j ofertyl Kryterium

wyboru naj korzystniej szej oferty spelniaj plpej wyZej opis;

wykonanie przedmiotu zam6wienia. Stosoiwanie matemri

warunki formalne bedzie cena za

ych obliczen przy ocenie ofert,

stanowi podstawowq zasadE oceny ofertl Za najkorzys lejszq zostanie uznana dferta, kt6ra

o nizej ustalone kryteria okreSlone

iajqca w najwylszym stopniu

ofertom, wyilelniaj4cym

iej sza (proporcj onalnle mniej sza)

Kryteria oceny ofert - cena oferly 100

Cena oferowah minimalna tr

Cena:

Cena badanej 'erty brutto

Uzyskana iloSi punkt6w badanej oferty tanie pomno przez wagg tego krytprium: 100

w kryterium cena ofeqty.%, Wynik bgdzie traktowany, jako w punktowa ofcr

Zamawrajqcy dla potrzeb oceny oferty,

podatkowe go zamawiaj qce go, zgo dnie z

doty czqcym wewn4trz wsp6lnotowe go

Oferty prosimy przesyLa(, do 30.04.2018

Woj ew6dzki Inspektorat Ochrony RoSlin

ul. Grunwaldzka 2508, 60 -166 Poznah

tel, 061 860-59-28. fax 061 868-58-84

wadzilby do powstania obowi4zku

ku od towar6w i usluq w zakresie

dohczy do przedstawionej w niej

powinna okre$lai lVykonawcg

m stanowiqcym zal:qcznik nr I do

wyb6r

isami o

ycia to

ceny wymagany podatek od towar6w i lug, kt6ry m y obowi4zek wptaci( zgodnie z

obowi4zuj 4cymi przepisami.

w. zamowlenla

x 100



Oferta mohebyc przeslana listem, fakser4 lub e-mailem

i otrzymanie jej w kuzdej z tych form b{dzie liczone, j
terminu zlo2enia oferty, Wykona',,r,rcu ,l.,fbruny * ty

dokumentacji przed podpisaniem umgTy pisemn4

zalqcznrkami, j e Sl i ni e do starc zyL j ej *.rd Sfri.j .

I0. Zalacznikiz

raz z zeskanowanymi zplqcznrkami

spelnienie warunku dotrzymama

postgpowaniu musi zaLqczyd do

ryginaln4 wersjg ofe{y wraz z

yna siE v'/raz z uplywem terminu

l,tLy(, wym6g termin zwrqzanra

30 dni. O fakcie tym Zdmawiajqcy

2aj4waznoSi of'erty.

RiN w Poznaniu.

ZpowaZaniem

"ht: 7^li:,1

Zalqcznik

Zalqcznik

Zalqcznrk

nr 1 - Formularz ofertowv.

nr 2 -Wykaz toner6w i sprzgtU

nr 3 -- Wzor umowy.
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