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Zaproszenie do składania ofert w ramach rozeznania rynku 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. 2018r. poz. 

1986), wartość zamówienia nie przekroczy równowartości 30 000 Euro oraz art. 44 ustawy o 

finansach publicznych, Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie, 76-010 Polanów, ul. Bobolicka 4, 

Tel. 94/3188600 zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę artykułów biurowych na rok 

2019/2020.  

1) Załączone formularze cenowe zawierają przewidywane ilości wybranych artykułów 

biurowych na okres 1 roku – Załącznik nr 1 do formularza ofertowego 

2) Dostawa towaru do siedziby zamawiającego realizowana będzie w terminie 2 dni od chwili 

złożenia zamówienia, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

3) Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. 

4) Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na okres 2 lat. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy oddzielnie na wybrany asortyment 

tj. osobno na art. biurowe i oddzielnie na tonery i tusze w zależności od tego, która oferta, 

jakiego Wykonawcy, będzie korzystniejsza cenowo. 

6) Wykonawca złoży deklarację stałości cen zaproponowanych w PLN w formularzu cenowym 

przez okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. pozostały okres w zależności od 

wskaźnika wzrostu cen od towarów i usług (patrz § 4 ust. 2 umowy). 

7) Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały eksploatacyjne 

urządzeń biurowych. 

8) Wykonawca akceptuje 14 dniowy termin płatności od daty wpłynięcia faktury do 

Zamawiającego, wystawionej po wykonaniu dostawy. 

9) Na formularzu ofertowym Wykonawca jest obowiązany złożyć i podpisać oświadczenia.  

10) Oferty należy składać na adres Zamawiającego:  

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Bobolicka 4, 76-010 Polanów – do dnia 22 stycznia 2019r. w 

kopercie oznaczonej napisem: 

„Oferta na dostawę artykułów biurowych”. 

Ofertę można też złożyć w formie elektronicznej na adres: p.wnuklipinska@zozpolanow.pl, 

następnie przesłać oryginał. 

11) Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa na okres 2 lat tj. 

od 26 stycznia 2019r. do 25 stycznia 2021r. 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Formularz cenowy 

3. Wzór umowy 


