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Wrocław 16.12.2013 r. 

Kontakt:  

Małgorzata Łabuda, malgorzata.labuda@eko.org.pl, 
Monika Szyrmer, m.szyrmer@eko.org.pl 

 tel./fax: (071)3436035 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Fundacja EkoRozwoju z siedzibą 

We Wrocławiu (50-252) przy ul. Św. Wincentego 25 A,C 

w związku realizacją projektu  
„Ochrona czynna przeplatki maturny, gatunku wska źnikowego ł ęgów, w Polsce 

południowo-zachodniej” finansowanego ze środków PO Ii Ś, NFOŚiGW oraz 
WFOŚiGW we Wrocławiu  

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi: 

polegaj ącej na sukcesywnej dostawie materiałów biurowych or az tonerów 

wg następującej specyfikacji: 

1. Opis przedmiotu zamówienia  
 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz tonerów. 
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Dostawa będzie się odbywać z uwzględnieniem poniższych wymagań: 
 

•  Zamawiający w każdorazowym zamówieniu określi ilość i asortyment zamówienia, 
co będzie stanowić podstawę do określenia wynagrodzenia wykonawcy za dostawę 
danej transzy. 

•  Zamówienia na dostawę danych transz będą przekazane do Wykonawcy  
e-mailem,faksem lub listownie. 

•  Wykonawca zrealizuje zamówienie na dostawę danej transzy w ciągu 7 dni od dnia 
jego otrzymania. Zamówienie zostanie dostarczone w godzinach 9.30 - 15.30 do 
siedziby Zamawiającego przy ul. Św. Wincentego 25 A,C 

• Wykonawca zapewni załadunek, transport i rozładunek dostarczonych materiałów.  
• Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia (opisu) 

zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie np.: na 
konkretny wyrób, nazwanie, określenie marki, znaku towarowego lub innych 
przypisanych wyłącznie temu produktowi cech. 

• Wszystkie oferowane materiały biurowe oraz tonery muszą być fabrycznie nowe, 
najwyższej jakości, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą. 
Termin „nowe” użyty w opisie przedmiotu zamówienia oznacza, że wszystkie 
elementy, z których wyprodukowano przedmiot zamówienia nie były wcześniej 
używane.  

• Zaoferowane tonery muszą być oryginalne. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
dostawy tonerów regenerowanych. 

• Wszystkie oferowane artykuły, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy prawa, 
muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i 
dopuszczenia do obrotu handlowego. 

•  Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone artykuły na okres, co 
najmniej 3 miesięcy, licząc od dnia dostawy, chyba, że gwarancja udzielona na 
dany asortyment jest dłuższa (wtedy obwiązuje gwarancja dłuższa). 

• W przypadku dostarczenia artykułów wadliwych lub niespełniających warunków 
zamówienia, Zamawiający złoży do Wykonawcy stosowną reklamację, która 
zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia. Po 
bezskutecznym upływie tego terminu reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego a Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe 
artykuły na wolne od wad, zgodnie z warunkami zamówienia, w terminie 5 dni 
roboczych. 
 
 

UWAGA: Wybór oferty najkorzystniejszej nast ąpi na podstawie porównania 
przedstawionych przez Wykonawców cen przykładowych materiałów biurowych oraz 
tonerów, wymienionych w zał ączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  
Zamawiający będzie porównywał całkowity koszt wykonania usługi znajdujący się w 
wierszu 26 tabeli stanowiącej załącznik nr 1. Musi on byc tożsamy z całkowitym kosztem 
wykonania usługi podanym na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 
zapytania. W przypadku, gdy kwoty te będą się różnić oferta zostanie odrzucona. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupienia u Wykonawcy innych materiałów 
biurowych oraz tonerów, które nie zostały wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego 
zapytania ofertowego. Lista produktów oraz zapotrzebowanie ma charakter szacunkowy  
i jako niewiążące nie stanowią podstawy do wysuwania przez Wykonawcę roszczeń wobec 
Zamawiającego. 
 
Zamawiający zastrzega, że ceny przedstawione przez wykonawcę w załączniku 1 będą 
służyć do porównania ofert, a później, w przypadku zawarcia umowy, również do 
rozliczania za towar wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. 
 
2. Terminy realizacji.  

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 
grudnia 2014 r. Umowa zostanie podpisana na czas określony. 

3. Miejsce realizacji usługi  

Przedmiot zamówienia (zamówionej transzy materiałów biurowych i/lub tonerów) 
wykonawca dostarczy w godzinach 9.30 - 15.30 do siedziby Zamawiającego przy ul. Św. 
Wincentego 25 A,C. 

4. Rodzaj umowy  

umowa zlecenia lub inna umowa cywilnoprawna. 

5. Warunki płatno ści za wykonanie zamówienia.  

Zapłata należności za dostarczenie danej transzy zamówienia dokonywana będzie 
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od 
dnia doręczenia rachunku/faktury przez Wykonawcę, ale nie wcześniej niż po otrzymaniu 
przez Fundację Ekorozwoju kolejnej transzy zaliczki od sponsora. 
 
Za datę wykonania przelewu uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego. 

6. Pozostałe warunki realizacji zamówienia.  

a) Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami 
opisanymi w ww. zapytaniu jak i z uwzględnieniem uwag zamawiającego. 

b) Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej, określone w ustawie Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

c) Zamawiający może wybrać wykonawcę choćby wpłynęła jedna ważna oferta. 
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

• unieważnienia postępowania z powodów natury faktycznej i prawnej 
nieznanych na etapie wysłania/upublicznienia zapytania ofertowego, 

• nie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą z powodów natury faktycznej  
i prawnej nieznanych na etapie wysłania/upublicznienia zapytania ofertowego. 
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Oferta może być złożona przez Oferenta  tj. m.in.: osobę fizyczną, osobę prawną albo inną 
jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. 

Oferenci mogą wspólnie ubiega ć się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, 
konsorcjum).  

Ofertę proszę przesłać na załączonych formularzach (załącznik 1 oraz załącznik 2) e-
mailem (skan podpisanej oferty) na adres malgorzata.labuda@fer.org.pl lub faxem na 
numer (071) 3436035, lub dostarczyć osobiście na adres: Fundacja EkoRozwoju, , ul. Św. 
Wincentego 25 A,C, Wrocław 50-252 do dnia 3 stycznia 2014 r. do godziny 16:00.  

7. Oferta powinna zawiera ć: 

I. Imię i nazwisko bądź nazwę wykonawcy 

II. Adres wykonawcy 

III. Wynagrodzenie dla całego przedmiotu zamówienia – przykładowych materiałów 
biurowych oraz tonerów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania - według 
poniższego wzoru: 

„Całkowity koszt wykonania usługi – dostawy przykładowych materiałów biurowych oraz 
tonerów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania  – zgodnie z pkt.7 , ppkt. 
III zapytania ofertowego: .………………………………………………… zł  

Słownie: …………………………………………………………………………………………. zł 

W tym – dotyczy płatników VAT: 

1. w tym VAT ........... zł  

2. stawka VAT ........ % 

3. netto: ……………….......................................zł  

(słownie netto: ............................................................................................. zł)” 

„Całkowity koszt wykonania usługi” powinien uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do 
wykonania zamówienia ponoszone przez Wykonawcę, tj. m. in. wszystkie koszty 
wynikające z wykonania czynności szczegółowo określonych w zapytaniu ofertowym oraz 
wszystkie dodatkowe koszty obciążające zamawiającego z tytułu zapłaty np. składek 
należnych ZUS, podatku dochodowego, podatku VAT itp., a także ewentualne bonifikaty, 
zniżki, opusty itp. oraz koszty wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tak, aby 
zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach i zasadach określonych w 
zapytaniu ofertowym. 
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„Całkowity koszt wykonania usługi” powinien obejmować także wszelkie dodatkowe koszty 
związane z realizacją zamówienia, jak np.: dostawa materiałów biurowych oraz tonerów do 
siedziby zamawiającego, wykorzystanie prywatnych urządzeń (np. telefon, komputer, 
oprogramowanie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia itp.) oraz wszystkie inne 
koszty niezbędne do wykonania zamówienia 

 „Całkowity koszt wykonania usługi” oferty stanowi ostateczną wartość jaką będzie 
zobowiązany ponieść Zamawiający w związku z dostawą przykładowych materiałów 
biurowych oraz tonerów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.  

Wszystkie zobowiązania wraz z pochodnymi wynikające z podpisania umowy zawarte są w 
„Całkowitym koszcie wykonania usługi” podanej przez wykonawcę w jego ofercie. 

UWAGA: Nie będą brane pod uwagę oferty o nieprawidłowo obliczonej cenie zgodnie z 
wymogami niniejszego zapytania ofertowego. 

IV. W celu potwierdzenia statusu prawnego osób fizycznych/podmiotów, które jako 
Wykonawcy składają ofertę, do oferty należy dołączyć jeden z poniższych dokumentów: 

a) osoby fizyczne – np. kserokopię/skan dowodu osobistego lub paszportu; 
b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej z bazy CEIDG, umowę spółki cywilnej (jeżeli została 
zawarta); wydruk z innego rejestru (wykazu) działalności, funkcjonującego w kraju w 
którym oferent ma miejsce zamieszkania lub siedzibę; 

c) inne podmioty np.: spółki prawa handlowego czy inne osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - kserokopię/skan aktualnego 
odpisu z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców (KRS) lub innego rejestru, w którym 
dokonano rejestracji tych podmiotów, funkcjonującego w kraju, w którym oferent ma 
miejsce zamieszkania lub siedzibę;  

d) pełnomocnicy wyżej wskazanych osób/innych podmiotów – pełnomocnictwo 
podpisane przez osoby upoważnione zgodnie z właściwym dla nich rejestrem lub 
kserokopia takiegoż właściwie podpisanego pełnomocnictwa poświadczona przez 
notariusza. W przypadku spółki cywilnej umowę spółki cywilnej (jeżeli wynika z niej 
stosowne pełnomocnictwo). 

UWAGA : Zaświadczenie, odpis, o których mowa w pkt. 7 ppkt IV. lit b), i lit. c) musi 
zawierać aktualny wykaz osób, uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. 
Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są 
uwidocznione w dokumencie rejestrowym, winni złożyć dokumenty potwierdzające 
powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego (np. uchwała w sprawie powołania 
określonej osoby). 

UWAGA : W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(spółka cywilna, konsorcjum) - w zależności od tego czy s.c lub konsorcjum składa się z: 
osób fizycznych czy też z innych podmiotów lub też z osób fizycznych i innych podmiotów – 
składa się osobno w stosunku do każdego konsorcjanta dokumenty jw. pkt. 7 ppkt IV z lit. 
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a), b), c), a jeżeli udzielono jednemu z nich pełnomocnictwa składa się również 
pełnomocnictwo, zgodnie z zapisem pkt. 7 ppkt IV  lit. d). 

VI. Formularz oferty oraz oświadczenia zgodne z oświadczeniami zawartymi w Załączniku 
2. do niniejszego zapytania ofertowego. 

8. Oferty podlegaj ące odrzuceniu:  

a) Oferty, które nie będą spełniały warunków podanych w zapytaniu ofertowym 
zostaną odrzucone i nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej 
oferty.  

b) Przy wyborze oferty najkorzystniejszej nie będą brane pod uwagę i zostaną 
odrzucone również oferty o nieprawidłowo obliczonej cenie zgodnie z wymogami 
niniejszego zapytania ofertowego. 

UWAGA:  Przez nieprawidłowo obliczoną cenę rozumie się cenę nie obejmującą całości 
kosztów zamówienia obciążających zamawiającego tj. takich, które będzie on zobowiązany 
ponieść w związku z realizacją umowy. Dlatego też całkowity koszt wykonania usługi musi 
uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia ponoszone przez 
wykonawcę, tj. m. in. wszystkie koszty wynikające z wykonania czynności szczegółowo 
określonych w zapytaniu ofertowym, dodatkowe koszty obciążające zamawiającego z tytułu 
zapłaty np. składek należnych ZUS, podatku dochodowego, podatku VAT itp, a także 
ewentualne bonifikaty, zniżki, opusty itp. oraz koszty wszelkich innych czynności 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnego 
ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, tak, aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach i zasadach 
określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

9. Wybór oferty:  

a) Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty (spośród ofert nie odrzuconych i nie 
branych pod uwagę np. z tytułu nieprawidłowo obliczonej ceny oferty), zamawiający 
bierze pod uwagę najniższą zaoferowaną cenę za dostawę przykładowych 
materiałów biurowych oraz tonerów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego 
zapytania. 

b) Zostanie wybrana oferta o najniższej cenie, obliczonej w sposób prawidłowy tj. 
uwzględniający status oferenta oraz uwzględniający wszystkie koszty obciążające 
zamawiającego, do których wykonawca sam nie jest zobowiązany lub od których 
jest zwolniony. 

c) W przypadku zakwalifikowania przez zamawiającego co najmniej dwóch ofert jako 
równorzędnych, zamawiający poprosi w wyznaczonym terminie o podanie nowych, i 
tylko niższych cen od zaoferowanych (dogrywka). O terminie przeprowadzenia 
dogrywki oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w formie przewidzianej do 
składania ofert. 

d) Dokonując wyboru oferty, która będzie ofertą najkorzystniejszą dla zamawiającego, 
uwzględnia się zasadę, zgodnie z którą dokonywanie wydatków musi następować w 
sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych 
efektów w stosunku do planowanych nakładów. 
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e) Zamawiający przeprowadza ocenę ofert zgodnie z wymaganiami opisanymi przez 
niego w zapytaniu ofertowym skierowanym do wykonawców.  

10. Umowa i dopuszczalno ść zmian w umowie:  

a) Zakres oraz/lub wartość zamówienia będzie zależna od zapotrzebowania 
składanego przez zamawiającego (zamawianej transzy). Nie mogą ulec zmianie 
ceny za artykuły wymienione w załączniku nr 1. W ramach pozostałych warunków 
zamówienia treść umowy z wykonawcą będzie odpowiadać treści zapytania 
ofertowego oraz oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. 

b) Zakres oraz/lub wartość zamówienia w zakresie artykułów wymienionych w 
załączniku 1, może ulec zmianie w sytuacji zaistnienia szczególnych okoliczności, 
których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy z wykonawcą.  

c) Pozostałe postanowienia umowy, w szczególności termin realizacji przedmiotu 
umowy może ulegać zmianom, w szczególności w przypadku aneksowania umowy 
z podmiotami finansującymi Zamawiającego w ramach projektu oraz z innych 
powodów natury faktycznej i prawnej nieznanych na etapie podpisania umowy. 

Załączniki:  

Załącznik 1. Wykaz przykładowych materiałów biurowych oraz tonerów 

Załącznik 2. Formularz oferty. 
 


