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ZAPYTANIE OFERTOWE

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEW6DZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA w BYDGOSZCZY

zaprasza do sktadania 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 ZAM6WIENIA

1) Dostawa tusz6w, toner6w oraz b$bndw do drukarek:

1. Toner HP 124 komplet kolordworyginat -1 szt

2. Toner HP 124 czarny oryginat -1 szt.

3. Toner HP 125 komplet kolor6w oryginat -1 szt.

4. Toner HP 125 czarny oryginat -1 szt.

5. Toner Brother TN-3380 zamiennik - 4 szt.

6. Toner Brother TN-3380 oryginat - 2 szt.

7. Toner Brother TN-3390 oryginal - 3 szt.

8. Beben Brother DR-2200 oryginal - 2 szt.

9. Beben Brother DR-3300 oryginal - 2 szt.

10. Toner Brother TN-2220 zamiennik - 2 szt.

11. Toner Brother TN-2220 oryginaJ - 3 szt.

12. Tusz HP 950XL czarny oryginal - 20 szt.

13. Tusz HP 951XL komplet kolorbw oryginat - 8 szt.

14. Tusz HP 45 czarny zamiennik -10 szt.

15. Tusz HP 78 kolor zamiennik - 6 szt.

16. OKI C310 beben oryginat -1 szt.

Wymogi Zamawiaja_cego:

Dostawa na koszt Dostawcy.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Dostawa w terminie do dnia 10 listopada 2015 r. do siedziby Kupuja^cego w Bydgoszczy przy ul. Piotra

Skargi 2.

Wojewbdzki Inspektorat Ocrirony 6rodowiska w Bydgoszczy tel.52 582 64 66
ul. Piotra Skargi 2 fax.52 582 64 69
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III. WARUNKI PLATNOSCI

Podstawa zaptety: faktura.

Ptetnosc: w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

> zawierad adres lub siedzib^ Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu;

> okreslaC cen§ za calosC dostawy okreslonej w opisie przedmiotu zam6wienia.

V. WARUNKI UDZIAtU

> uprawnienie do wyst^powania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;

> dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia;

> dysponowanie niezb^dna^ wiedza^ doswiadczeniem, potencjalem ekonomicznym

i technicznym gwarantujajsym nalezyte wykonanie zam6wienia.

VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKT6W

> Pan Aleksander Brygman - tel. 52-582 64 66-68;

e-mail: aleksander.brygmanfajwios.bydgoszcz.pl

VII. SKLADANIE OFERT

1. Oferta powinna bye zlozonaw terminie do dnia 28 pazdziernika2015 roku wjednej zform:

• pisemnej na adres Wojewbdzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, 85-018

Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pokoj nr 22);

• faxem na nr 52 5826469;

• elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@wios.bydqoszcz.pl

2. Oferty ztozone po terminie nie beda^ rozpatrywane.

3. Wykonawca moze przed uplywem terminu sktadania ofert zmieni6 lub wycofat swoja^ofert§.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajapy moze za,da6 od Wykonawc6w wyjasnieri

dotycza^cych tresci zlo±onych ofert.

VIM. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiaja^cy wybierze Wykonawc?, ktbry zaproponuje najkorzystniejsza^ ofert^ i zawrze z nim umow§.

Wzala^czeniu Og6lne warunki umowy.

K/iegowy

N A C Z E L N I K
Wydz. Adm. -^-chnicznego

Andrz

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowisk^w Bydgoszczy
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
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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 zobowiazuje si§ dostarczyc na wtasny koszt w jednej dostawie przedmiot
umowy okreslony w §1 na nastepuja^cych zasadach:
1) do siedziby Kupuja^cego,
2) w terminie do dnia 10 listopada 2015 r,
3) w dni powszednie tj. od poniedziatku do piajtku 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\:
)•

2. Cena, o ktorej mowa w ust. 1, obejmuje:
1) wykonanie zobowicizari, o ktorych mowa w §2 ust. 1,
2) obowiazujqcy podatek VAT.

3. Kupuja,cy zobowiazuje 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 Kupuja^cego
przelewem na konto podane w tej fakturze.

4. Dniem zaptaty bedzie dzieri obcia_zenia rachunku Kupuja_cego.
5. Sprzedawca zobowiazuje sie do terminowego uregulowania naleznosci podatkowych

(podatek VAT) zwiazanych z wystawiona, dla Kupuja_cego faktura_ VAT oraz do zaptaty
Kupuja_cemu odszkodowania w przypadku nieprawidtowego 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 sr§ do zaptaty na rzecz Kupuja,cego kary umownej w wysokosci
1 % ceny, o ktorej mowa w §3 ust. 1, za kazdy dzieii opoznienia.

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

3. Kupuja^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniaja_cego na
zasadach ogolnych w przypadku, gdy poniesie szkod§ przewyzszaja.ca^ wysokosc
ktorejkolwiek z zastrzezonych kar umownych.

4. Sprzedawca wyraza zgod§ na potra_cenie kar umownych z naleznej mu ceny.
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§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 rozstrzygni^cie wtasciwego rzeczowo Sctdu w
Bydgoszczy.

§8

Umowe sporza_dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, dwa dla Kupuja^cego i jeden
dla Sprzedawcy.

*niepotrzebne skreslic
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