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ZAPYTANI E O CENĘ 
na „dostawę materiałów i artykułów biurowych” o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro 

Zaproszenie do składania ofert. 

 

 

I. Pełna nazwa i adres Zamawiającego 

Wojewódzki Inspektorat  

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie 

ul. Kołowa 3 

30 – 134 Kraków 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego oraz 

Oddziałów terenowych (załącznik nr 2) materiałów i artykułów biurowych o odpowiedniej 

gramaturze i ilościach dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa          

w Krakowie o łącznej wartości poniżej 30 tyś. euro. Rozliczenie za wykonaną dostawę 

zostanie dokonane na podstawie potwierdzonych faktur. Wykonawca będzie realizował 

zamówienie po cenach jednostkowych zawartych w ofercie (załącznik nr 1) 

 

III. Minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty: 

Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert równoważnych. Ofertą równoważną jest 

przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, 

funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego. W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową 

specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno 

wynikać iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach 

technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego 

przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia 

 

IV. Numer postępowania. 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem:                

WAD.272.19 .2014 

 

http://www.piorin.gov.pl/krakow/
mailto:wi-kra@piorin.gov.pl


V. Termin i miejsce wykonania zamówienia 

Dostawy materiałów i artykułów biurowych, będą dostarczane do siedziby Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie oraz jego Oddziałów  sukcesywnie      

w okresie 12 miesięcy, od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.  

 

VI. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących opisu 

przedmiotu zamówienia jest: 
Agnieszka Winiarska  - Kierownik Działu Administracji tel. 12 623 28 23, 660 440 824 

 

VII. Opis sposobu przygotowania ofert. 

Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej. 
 

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

Oferty należy składać w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa              

w Krakowie ul. Kołowa 3 , 30 – 134 Kraków do dnia 12.12.2014 r. w pok.222 (II piętro) 

 

IX. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich jako cena brutto                   

z podatkiem VAT (w %) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wykonawca ma 

obowiązek zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

2. Nie dopuszcza się podawania ceny w przedziałach kwotowych. 

3. Ceny jednostkowe w ofercie będą stałe tzn. nie ulegną zmianie przez okres ważności ofert 

(związania) oraz okres realizacji (wykonania) przedmiotu zamówienia. 

5. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

 

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze Oferty. 

Zamawiający oceni oferty kierując się następującym kryterium: 

cena oferty brutto pozycji 10, 11 i 12 z zał. nr 1 - 70 %. 

cena oferty brutto całościowa z zał. nr 1  - 30 %. 

 

 

 

 

 


