FSS/2014/HEI/W/0078
ZINTEGROWANIE KSZTAŁCENIE Z ZAKRESU INŻYNIERII ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
NA UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZYM (UTP) W BYDGOSZCZY
Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
z dnia 21 marca 2016r.
na dostawę tonerów i tuszy do drukarek na potrzeby projektu FSS/2014/HEI/W/0078 „Zintegrowanie
kształcenie z zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie TechnologicznoPrzyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy”
Zamawiający
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
II.
Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe
III.
Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
strona internetowa Zamawiającego – http://www.studiaoze.utp.edu.pl/
IV. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów i tuszy do drukarek na podstawie zamówienia sprecyzowanego
poniżej:
I.

L.p.

1

2

3

4

Nazwa i typ(symbol)
drukarki / kopiarki

HP LaserJet 500 color M551

HP Color LaserJet CP3525n

HP LaserJet Pro 200 color M251n

Lexmark X9575

Symbol wkładu drukującego

Ilość

Ceny oryginałów
brutto

CE400A czarny

1

CE401A błękitny

1

CE402A żółty

1

CE403A purpurowy

1

CE 250X czarny

1

CE 251A błękitny

1

CE 252A żółty

1

CE 253A purpurowy

1

CF210A czarny

1

CF211A błękitny

1

CF212A żółty

1

CF213A purpurowy

1

18Y0144E czarny

2

18YX143E kolor

1

V.
Termin wykonania zamówienia od 01.04.2016 r. do 07.04.2016 r.
VI.
Warunki realizacji zamówienia
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały fabrycznie nowe, objęte gwarancją Na zamawiane
materiały będą obowiązywać ceny jednostkowe brutto podane w Ofercie Wykonawcy.
2. Termin płatności za zrealizowaną dostawę wynosi 30 dni od daty dostarczenia materiałów i prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Za opóźnienie w płatności mogą zostać naliczone odsetki w wysokości
ustawowej.
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W przypadku stwierdzenia, że dostawa jest niezgodna ze złożonym zamówieniem, Wykonawca jest
zobowiązany do uzupełnienia zamówienia w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania informacji od
Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały własnym transportem lub poprzez firmę kurierską na
własny koszt do siedziby Zamawiającego przy Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, pok. 215 w dni robocze
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia materiałów powstałe w trakcie
transportu.
VII.
Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu:
3.

Oferta na dowolnym formularzu musi zawierać w nazwie słowo oferta oraz następujące elementy:
Dane Wykonawcy:
Nazwa i adres: ……………………………………………..
…………………………..…………………
……………………..……………………….
Nr telefonu: ……………………………………………..
NIP: ……………………………………….……..
VIII.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

W sprawach merytorycznych (technicznych): Ewa Frelichowska, nr telefonu: 52 340 82 82, freliche@utp.edu.pl
IX.
Miejsce, termin składania i otwarcia ofert cenowych:
1. Miejsce składania ofert – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Al. prof. S. Kaliskiego 7
85 - 796 Bydgoszcz
Pok. 215 bud 2.3
2. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia: 31.03.2016 do godz. 15:00 w formie: pisemnej
(osobiście, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: freliche@utp.edu.pl)
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom drogą telefoniczną pod
numerami telefonów wskazanymi na formularzu oferty.
X.
Sposób obliczenia ceny
1. W formularzu oferty należy wypełnić wszystkie puste komórki.
2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich.
3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert:
3.1 Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za realizację całego
przedmiotu zamówienia. Zaoferowane ceny obejmują wszystkie koszty realizacji zadania określonego w
zaproszeniu do złożenia oferty.
3.2 Zamawiający, za zgodą oferenta, poprawi oczywiste błędy i omyłki rachunkowe.
3.3. Zamawiający zastrzega możliwość żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podania przyczyny.

