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INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA

§ Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
j? w Bydgoszczy
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85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

WIOS-WAT.2601.113.2014.JK Bydgoszcz, dnia 27.11.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA w BYDGOSZCZY

zaprasza do skladania ofert na dostaw§ o wartosci ponizej 30 tysiecy euro zgodnie z zapisami art- 4, pkt
8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z p6zn. zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Dostawa tuszbw, toner6w oraz bebn6w do drukarek:
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Nazwa asortymentu
Toner HP92A TB Print
Toner HP85ATB Print
Toner do HP LaserJet 1 160 49A TB Print
Toner do OKI C310 czarny oryginat OKI
Toner do OKI C310 - komplet kolorbw oryginal OKI
Tusz Hp950XL czarny oryginal HP
Tusz Hp951XL - komplet kolor6w oryginat HP
Tusz Hp364XL czarny oryginal HP
Tusz Hp364XL - komplet kolor6w oryginat HP
Tusz czarny HP15 TB Print
TuszkolorHP17 TB Print
Tusz kolor HP78 TB Print
Tusz kolor HP78 oryginal HP
Tusz HP45 TB Print
Tusz HP56 czarny oryginal HP
Tusz HP 339 czarny oryginat HP
Tusz HP 339 czarny TB Print
Tusz Hp932XL czarny oryginat HP
Tusz Hp933XL - komplet kolorbw oryginal HP
Toner czarny Brother TN-2220 oryginal Brother
Toner czarny Brother TN-3380 oryginal Brother
Toner czarny Brother TN-3380 TB print
Toner czarny Brother TN-3390 oryginat
Brother TN-1 35 - komplet kolor6w TB print
Toner czarny Brother TN-1 35BK TB Print
Komplet kolorbw KYOCERA TK-540 TB print
Toner do OKI C801 czarny oryginal OKI
Be_ben do BROTHER DR-3300 oryginal Brother
Toner HP 125A czarny oryginal HP
Toner HP 125A komplet kolorbw oryginat HP
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Wymogi Zamawiajacego:
Wliczony w cene transport do siedziby WIO$ w Bydgoszczy przy ul. Piotra Skargi 2.
Zamawiaja,cy przewiduje realizacje zambwienia w jednej dostawie.

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
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Przedmiot zambwienia jest nowy fabrycznie i wolny od wad.

II. TERMJN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Dostawa w terminie do dnia 15 grudnia 2014 r. do siedziby Kupuja^cego w Bydgoszczy przy ul. Piotra
Skargi 2.

III. WARUNKI PtATNOSCI
Podstawa zaptety: faktura.
PJatnosc: w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:

> zawiera6 adres lub siedziby Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu;
> okreslac cen§ za catosd dostawy okreslonej w opisie przedmiotu zam6wienia.

V. WARUNKI UDZIALU
> uprawnienie do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;
> dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;
> dysponowanie niezbednq wiedzq, doswiadczeniem, potencjatem ekonomicznym

i technicznym gwarantujqcym nalezyte wykonanie zamowienia.

VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW
> Pan Aleksandor Brygman - tel. 52-582 64 66-68;

e-mail: aleksander.bryqman@wios.bydgoszcz.pl

VII. SKLADANIE OFERT
1. Oferta powinna by£ ztozona w terminie do dnia 2 grudnia 2014 roku do godz. 12:00 w jednej z

form:
• pisemnej na adres Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, 85-018

Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pok6j nr 22);
• faxem na nr 52 5826469;
• elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@wios.bvdgoszcz.pl

2. Oferty ztozone po terminie nie beda. rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uplywem terminu skfadania ofert zmienid lub wycofaC swoj^ oferte.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj^cy moze zqda6 od Wykonawc6w wyjasnien

dotyczqcych tresci zlozonych ofert.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiaj^cy wybierze Wykonawce, kt6ry zaproponuje najkorzystniejszq oferte i zawrze z nim umowe.
Wzata.czeniu Og6lne warunki umowy.
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WIO6-WAT.2601.113.2014.]^
Zalqcznik

Ogolne warunki umowy

§1

Sprzedawca sprzedaje, a Kupuja.cy nabywa tusze, tonery oraz bebny do drukarek, ktorych charakterystyke oraz
ilosci okresla zata.cznik do niniejszej umowy.

§2

1. Sprzedawca zobowia.zuje sie dostarczyc na wlasny koszt w jednej dostawie przedmiot umowy okreslony w
§1 na nastepuja,cych zasadach:
1) do siedziby Kupuja,cego,
2) w terminie do dnia 15 grudnia 2014r,
3} w dni powszednie tj. od poniedziatku do pia,tku do godz. 14:00.

2. Dostarczenie przedmiotu umowy okreslonego w §1 zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym
przez przedstawicieli stron w siedzibie Kupuja^cego w dniu jego dostarczenia.

§3

1. Cena za przedmiot umowy okreslony w §1 wynosi z\e
)-

2. Cena, o ktorej mowa w ust. 1, obejmuje:
1) wykonanie zobowia.zari, o ktorych mowa w §2 ust. 1,
2) obowia.zuja.cy podatek VAT.

3. Kupujqcy zobowiqzuje sie do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy ceny, o ktorej mowa w ust. 1. na podstawie
faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru, o ktorym mowa w §2 ust. 2, w terminie 30 dni od
dnia otrzymania faktury VAT przez Kupujqcego przelewem na konto podane w tej fakturze.

4. Dniem zapfaty bedzie dzieh obcia,zenia rachunku Kupujqcego.
5. Sprzedawca zobowiqzuje sie do terminowego uregulowania naleznosci podatkowych (podatek VAT)

zwia,zanych z wystawiona. dla Kupuja,cego faktura. VAT oraz do zaplaty Kupuja,cemu odszkodowania w
przypadku nieprawidlowego wystawienia faktury VAT.

6. Sprzedawca oswiadcza, ze jest/nie jest* ptatnikiem podatku VAT, NIP

§4

Sprzedawca oswiadcza, ze przedmiot umowy okreslony w §1 jest nowy fabrycznie i wolny od wad.

§5

1. W przypadku opoznienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1, Sprzedawca zobowia.zuje
sie do zaplaty na rzecz Kupuja_cego kary umownej w wysokosci 1 % ceny, o ktorej mowa w §3 ust. 1, za
kazdy dzieh opbznienia.

2. Sprzedawca zobowia.zany jest do uiszczenia na rzecz Kupuj^cego kary umownej w wysokosci 10% ceny, o
ktdrej mowa w §3 ust.1, w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Sprzedawce
obowiqzkow, o ktorych mowa w §2 ust.1.

3. Kupuja.cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajqcego na zasadach ogolnych w
przypadku, gdy poniesie szkode przewyzszajqca. wysokosc ktbrejkolwiek z zastrzezonych kar umownych.

4. Sprzedawca wyraza zgode na potra.cenie kar umownych z naleznej mu ceny.

§6

Zmiany umowy wymagaja. formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu.

§7

1. W sprawach nie uregulowanych umowa. maja, odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory strony poddaja, pod rozstrzygniecie wtasciwego rzeczowo sa.du w Bydgoszczy.

§8

Umowe sporza^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, dwa dla Kupuj^cego i jeden dla Sprzedawcy.

"niepotrzebne skreSNt

RAPCA


