
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROLIN I NASIENNICTWA 
w Bydgoszczy 

PIOR 

Bydgoszcz 2022.08.31 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Zamawiajgcy : Wojewodzki Inspektorat Ochrony Rollin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, 

ul. Cieplicka 7" zaprasza do udzialu w postepowaniu na: 
"Dostawc artykulow biurowych dla WIORiN w Bydgoszczy" 

2. Opis przedmiotu zamowienia: specyfikacja ilogciowa i jakogciowa podane jest w tabeli ponitej: 

L.p. Opis przedmiotu zamowienia Ilok 

1.  Papier A4 - 80g/m2, ( 1 ryza = 500 arkuszy) 300 

2.  Dlugopisy 2elowe niebieskie 120 

3.  Dlugopisy niebieskie 200 

4.  Pisaki wodoodporne czarne grube /cienkie 70/30 

5.  Koperty samoklejqce biale C5 4.000 

6.  Spinacze male (op) 20 

7.  Zszywki 24/6 (op. 1000 PCS) 50 

8.  Teczki z gumkg kolorowe, karton sztywny lakierowany 50 

9.  Zawieszki plastikowe do segregatorow 200 

10.  Koszulki na dokumenty A4 2000 

11.  Tagma klejgca szeroka szara 40 

12.  Klej w sztyfcie 20 

13.  Sznurek ( rolki) 10 

14.  Zszywacz na zszywki 24/6 (zszywa min. 20 kartek) 4 

15.  Karteczki samoprzylepne male/Arednie 100/100 

16.  Tusz czerwony 10 

3. Termin wykonania zamowienia: do 30 wrzesnia 2022 r. 

4. Zamawiajgcy ustala nastepujge kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej : Kryterium 

„cena": znaczenie - 100 %. 

5. W postqpowaniu o udzielenie zamowienia korespondencja (pytania, zawiadomienia, inne) 
miedzy Zamawiajqcym i wykonawc4 odbywae siq bqdzie drogq elektronicznq 

da-bydgoszcz@piorin.gov.pl  lub pisemnie. 

6. Osoba upowatniona do kontaktu z wykonawcami: Kierownik Dzialu Administracji 

- Agata Wroblewska tel. 52/3609637, 41, mail: da-bydgoszcz@piorin.gov.pl  

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Ro§lin i Nasiennictwa w Bydgoszczy 
ul. Cieplicka 7, 85-377 Bydgoszcz 

tel, 52 360-96-41, fax: 52 379-78-28 
wi-bydgoszcz@piorin.gov.pl  

piorin.gov.pl/wiorin/kujawsko-pomorskie/   



7. Sposob przygotowania oferty: 
1) Oferty sporzqdzone w jczyku polskim nale2y przekazywae do Zamawiajqcego w jednej 

z poni2szych form: 
a) drogq elektroniczny (podpisany skan, podpis elektroniczny) 	na adres: 

wi-bydgoszcz@piorin.gov.pl   
b) pisemnie (pocztq, kurierem lub osobigcie) - w zamknictej kopercie oznaczonej nazwq 

postgpowania - do siedziby Zamawiajqcego na adres: 
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Rollin i Nasiennictwa w Bydgoszcz, 
ul. Cieplicka 7, 85-377 Bydgoszcz (sekretariat) 

2) Oferta powinna bye podpisana przez Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji 
okreglonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobq upowaZnionq do 
skiadania owiadczeri jego imieniu. 

3) Oferty zkoZone po wyznaczonym terminie nie bedq rozpatrywane. 

8.  Termin skladania ofert 
Oferty naleZy zko2ye do dnia  8 wrzesnia 2022 r. do godz. 10.00 

9.  Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo: 
1) odrzucenia oferty, ktora nie spekni okreglonych przez Zamawiajqcego wymagari, 
2) wezwania Wykonawcy do ziolenia wyjagnien w zakresie ceny, ktora bcdzie budzila 

wqtpliwoki Zamawiajqcego, 
3) wezwania Wykonawcy do zkolenia wyjagnieri tregci oferty zawierajqcej informacje budzqce 

wqtpliwoki Zamawiajqcego, 
4) wezwania do zkolenia ofert dodatkowych, w przypadku gdy zostanq ziozone dwie lub wiccej 

ofert o takiej samej cenie lub z takim samym bilansem ceny i pozostalych kryteriow oceny 
ofert, 

5) uniewaZnienia postcpowania. 
10. W zalaczeniu do zaproszenia przesylamy. 

1) formularz ofertowy, 
2) projekt umowy, 
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 Ad  
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miejscowoge, data 

nazwa wykonawcy, pieczge firmowa 

adres 
OFERTA 

NA DOSTAWg ARTYKULOW BIUROWYCH DLA WIORIN W BYDGOSZCZY 
PRZY UL. CIEPLICKIEJ 7 

L.p. Opis przedmiotu zamowienia Iloge Cena 
jedn. 

brutto 

Wartog 
brutto 

1.  Papier A4 - 80g/m2, ( 1 ryza = 500 arkuszy) 300 

2.  Diugopisy ±elowe niebieskie 120 

3.  Diugopisy niebieskie 200 

4.  Pisaki wodoodporne czarne grube /cienkie 70/30 

5.  Koperty samoklejqce biale C5 4.000 

6.  Spinacze male (op) 20 

7.  Zszywki 24/6 (op. 1000 PCS) 50 

8.  Teczki z gumkq kolorowe, karton sztywny lakierowany 50 

9.  Zawieszki plastikowe do segregator6w 200 

10.  Koszulki na dokumenty A4 2000 

11.  Tama klejgca szeroka szara 40 

12.  Klej w sztyfcie 20 

13.  Sznurek ( rolki) 10 

14.  Zszywacz na zszywki 24/6 (zszywa min. 20 kartek) 4 

15.  Karteczki samoprzylepne male/grednie 100/100 

16.  Tusz czerwony 10 

Razem brutto 

Wartogt zamowienia wynosi: 	 zl brutto 

Termin dostawy: do 30 wrzegnia 2022 r. 

Termin zaplaty :  30 dni od zrealizowania zam6wienia i przedloienia faktury VAT. 

podpis osoby upowatnionej 



Projekt umowy 
na dostawg artykulow biurowych 

dla WIORIN w Bydgoszczy 

UMOWA 
zawarta w dniu 	pomiedzy 

Wojewodzkim Inspektoratem Ochrony Roglin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, ul. Cieplicka 7, 

85-377 Bydgoszcz, NIP 967-11-36-257, Regon 093034877, zwanym w treki umowy Kupujacym, 

ktorego reprezentuje: 
••• ••• •■• ••• ••• ••■ •••  • ..... IC/ ••• ••• ••• ••• ••• ”I ........ 

a: firmq 	 zwanq dalej Sprzedawcg, ktorego reprezentuje: 

••• ••• ••• CIS ....... •II •II• ...... SIM fell• ........ ••11 ...... •••• 

zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych 
( Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiajqcy i Wykonawca, okreglani dalej rowniez indywidualnie 

„Stron4" lub iqcznie „Stronami", zawierajq Umowc o nastcpujqcej treki: 

§1 
Przedmiotem zam6wienia jest zobowiqzanie sic przez Sprzedawce do dokonania w terminie do dnia 

30 wrze§nia 2022 r. jednorazowej dostawy artykulow biurowych wg wyszczegolnienia asortymentu w 

tabeli i zgodnie z Paristwa ofertq cenowq z dnia 	 r. 

L.p. Opis przedmiotu zamOwienia Ilo§t 

1.  Papier A4 - 80g/m2, ( 1 ryza = 500 arkuszy) 300 

2.  Dlugopisy ielowe niebieskie 120 

3.  Diugopisy niebieskie 200 

4.  Pisaki wodoodporne czarne grube /cienkie 70/30 

5.  Koperty samoklejqce biale C5 4.000 

6.  Spinacze male (op) 20 

7.  Zszywki 24/6 (op. 1000 PCS) 50 

8.  Teczki z gumkq kolorowe, karton sztywny lakierowany 50 

9.  Zawieszki plastikowe do segregatorow 200 

10.  Koszulki na dokumenty A4 2000 

11.  Tagma klejqca szeroka szara 40 

12.  Klej w sztyfcie 20 

13.  Sznurek ( rolki) 10 

14.  Zszywacz na zszywki 24/6 (zszywa min. 20 kartek) 4 

15.  Karteczki samoprzylepne male/grednie 100/100 

16.  Tusz czerwony 10 

§2 

1. Wartoge zam6wienia ustala sic na kwotc brutto 
	 )• 

 

zi (slownie zt : 

 

2. Nale2nok zostanie uregulowana przelewem na konto bankowe Sprzedawcy po zrealizowaniu 

zarnowienia i przedlo2eniu faktury VAT w terminie do 30 dni. 



§3 

1. Odbior przedmiotu zamowienia nastqpi w WIORiN w Bydgoszczy przy ul. Cieplickiej 7 na podstawie 

protokolu podpisanego przez upowanionego przedstawiciela Kupujqcego i Sprzedawcy. 

2. Koszt dostawy w.w. przedmiotu zamowienia ponosi Sprzedawca. 

§4 

1. W razie stwierdzenia wad jakokiowych lub brakow ilokiowych Kupujqcy zawiadomi Sprzedawcc 

protokolem stwierdzajqcym wady i braki ilokiowe w ciqgu 14 dni od daty wykonania zamowienia. 

2. Sprzedawca zobowiqzuje sic do przyjecia zwrotu i wymiany wadliwego towaru oraz pokrycia 

kosztow transportu z tym zwiqzanych. 

§5 

1. Strony postanawiajq, 2e obowiqzujqcq je forme odszkodowania stanowiq kary umowne. 

2. W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy, okreglonego w niniejszej umowie, Sprzedajqcy 

zaplaci Kupujqcemu kare umownq w wysokoki 0,02 % od wartoki zamowienia za kaidy dzien zwloki. 

3. Mo2liwe jest dochodzenie odszkodowania z tytulu szkod przewyiszajqcych kary umowne na 

zasadach ogolnych. 

§6 
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewainoki. 

§ 7  
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
2. Spory jakie mom wynikn# z realizacji umowy strony poddajq rozstrzygnicciu Sqdu 

wiakiwego dla Kupujqcego. 

§8 
Umowe sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym jeden dla  Sprzedawcy, dwa dla 

Kupujqcego. 

KUPUJACY 	 SPRZEDAWCA 
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