
L.Dz./PRO-dzpz/19/2019              Tarnów, 11.01.2019 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów zwraca się z 

zapytaniem ofertowym na dostawę artykułów biurowych. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych określonych w załączniku nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego. Podane w formularzu oferty nazwy własne określają minimalny 

poziom jakości artykułów biurowych jaki Wykonawca winien zaoferować. 

Dostawy realizowane będą etapowo, każda dostawa artykułów biurowych poprzedzona będzie 

zamówieniem. Zamówienia będą wystawiane co najmniej jeden raz w miesiącu. Jeżeli zamówienie 

zostanie złożone do godz. 11.00, Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie w dniu jego 

złożenia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zakupu poszczególnych artykułów biurowych 

określonych w ofercie. W przypadku takich zmian obowiązywać będą ceny jednostkowe określone w 

ofercie, a całkowita wartość zamówienia nie może przekroczyć ceny określonej w ofercie. 

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

wykażą wykonanie co najmniej jednej dostawy artykułów biurowych o wartości mini. 50000 zł brutto 

wraz z załączeniem dokumentów określających czy te dostawy zostały wykonane lub w przypadku 

dostaw ciągłych są wykonywane należycie. 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT 

Oferty będą oceniane według kryterium: cena - 70%, jakość artykułów biurowych – 30%. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferty na wykonanie zamówienia należy złożyć w opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Zapytanie 

L.Dz./PRO-dzpz/19/2019” do dnia 15 stycznia 2019 roku do godz. 13.00 w siedzibie PWSZ w 

Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów na Dziennik Podawczy, pokój A024 lub przesłać pod 

adres email: oferty@pwsztar.edu.pl 

2. Oferta winna zostać przygotowana na formularzu oferty i zawierać cenę (zł brutto) oraz informację o 

oferowanych artykułach biurowych. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Termin związania ofertą wynosi - 30 dni od złożenia oferty. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w tym finansowe od 

Zamawiającego. 

6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 14 6316612 Józef Ligęza. 

 

 

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

- Załącznik nr 2 – Wykaz dostaw 

- Załącznik nr 3 – Wzór umowy 
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